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C

omeçou a contar histórias para crianças ainda jovem,
para entreter um dos irmãos, que, sendo dez anos mais
novo, não gostava dos livros que existiam para a sua

idade. Luísa Ducla Soares tinha crescido também ela rodeada de
histórias: as das adivinhas, lengalengas e trava-línguas que o pai
lhe contava e as dos livros de Eça de Queiroz, Júlio Verne e outros
clássicos, herdados da estante recheada de um tio.
Estudou Filologia Germânica na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, curso também frequentado por Fiama Hasse
Pais Brandão, sua colega e amiga desde o 6º ano (actual 10º ano).
Por essa altura, para além de leitora compulsiva, estava bastante
envolvida no meio intelectual, tendo participado na revista Grafia
e também no grupo Poesia 61, de que se acabou por afastar. Foi
tradutora, consultora de editoras, colaboradora de vários órgãos
de imprensa e depois investigadora na Biblioteca Nacional.
Iniciou-se na literatura para a infância em 1972 com
A História da Papoila (à qual o Secretariado Nacional de Informação
atribuiu o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, que a autora
recusou por motivos políticos), pela Editorial Estúdios Cor, então
coordenada por José Saramago, onde publicou os títulos seguintes.
Já mais tarde, o volume 6 Histórias de Encantar recebeu o Prémio
Calouste Gulbenkian para o melhor livro de literatura para a infância
do biénio 1984-85, instituição que dez anos depois a agraciou, pelo
conjunto da sua obra, com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian.
Neste dossier procuramos fornecer informação abrangente
sobre a obra daquela que é uma das mais acarinhadas e
recomendadas autoras de Literatura Infanto-Juvenil em Portugal,
estando aqui reunidos ensaios anteriormente publicados na Casa
da Leitura, várias entrevistas e, sobretudo, reflexões da escritora
sobre a vida e a escrita.
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Originalmente publicado em: Revista As Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, nº16, p.177-189 (2006).

Autobiografia
Luísa Ducla Soares

Uma autobiografia não é um curriculum vitae. Tem mais a ver com as vivências
profundas e marcantes, as que iluminaram sóis, as que cravaram facas, as que abriram ou
obstruíram rotas na vida de cada um. Pelo menos é assim que a entendo.
Nasci no ano em que eclodiu a II Guerra Mundial e passei toda a minha infância e
juventude à beira do Tejo, mesmo em frente da Torre de Belém. As minhas mais antigas
recordações estão ligadas aos depósitos de minas desactivadas junto do cais e à estrada de
água azul onde os golfinhos ainda acompanhavam os barcos. O rio era a minha realidade
mais presente, o meu horizonte de sonho.
Mas havia também a casa, com seus personagens. Minha mãe, descendente de
um estoniano e de uma francesa, provinha da alta burguesia industrial. Era um pilar de
orgulho, eficiência, voluntarismo. Destacara-se como amazona, em concursos hípicos, e
mantinha-me as rédeas curtas.
Meu pai escalara a vida a pulso. No dia em que ficou órfão, aos nove anos,
decidiu que havia de ser médico para poder salvar vidas. Valeu-lhe poder frequentar
gratuitamente o Colégio Militar, como filho de um oficial do exército. Na faculdade
estudou pelos livros de um colega, rico mas cábula, a quem ensinava o que lia. Aplicou
injecções em farmácias, deu explicações, fez trabalhos de dactilografia até altas horas da
noite. Idealista, empenhado nos problemas políticos e sociais, envolveu-se aos dezanove
anos numa intentona contra o Estado Novo, passando seis meses de reclusão no forte
de S. Julião da Barra, e ficando durante longos anos impedido de concorrer a concursos
públicos. Foi atleta, escritor (mas destruiu a sua produção literária), inventor, clínico,
investigador, professor catedrático. Mas para mim foi um herói, na sua humanidade.
Durante a infância e juventude, a única oportunidade de conversar com o meu
pai, sempre super atarefado, era ir com ele ver doentes, de carro. Acompanhava-o até
às enfermarias dos hospitais, esperava à porta de moradias, prédios, tugúrios e, pelo
caminho, ouvia histórias do seu tempo de internato no colégio, anedotas, lengalengas,
trava-línguas. Pela sua boca conheci os grandes poetas que amou e que recitava de cor.
Ainda hoje me lembro dos textos empolgantes, iconoclásticos de A Velhice do Padre
Eterno, do Testamento do Árabe de Gonçalves Crespo, de elegias de Alexandre Herculano.
Não recomendaria estes textos e outros quejandos a uma criança interessada em iniciar-se
em poesia, mas a verdade é que a magia da oralidade, da partilha, mos tornou acessíveis
e mágicos, na época.
Com ele entrei pela primeira vez nas livrarias do Chiado e subi ao consultório de
Pulido Valente, seu mestre, deslumbrando-me com as grandes figuras intelectuais que tive
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a oportunidade de conhecer: Aquilino Ribeiro, Abel Manta, Lopes Graça... Com Manuel
Mendes, um dos frequentadores da tertúlia, havia de estabelecer mais tarde uma relação
de proximidade e amizade, vindo a receber das suas mãos os caderninhos de capa preta
do espólio de Raul Brandão, que decifrei.
Os meus irmãos, com 5 e 10 anos menos que eu, não foram naturalmente
companheiros das mais pueris brincadeiras e ouvintes das minhas primeiras confidências. O
mais velho, compenetrado e sério, desde cedo revelou uma brilhante propensão científica.
Foi o melhor aluno de Portugal no ano em que completou os estudos secundários. Dávamos
grandes passeios a pé, pescávamos à linha, imitávamos os equilibristas e mágicos do circo,
fazendo espectáculos na salinha de estar… Para o mais pequeno, endiabrado e vivaço,
dotado de múltiplos talentos, comecei a inventar histórias no início da adolescência. Como
ele detestava os heróis tradicionais dos poucos livros existentes na nossa estante, criei
personagens irreverentes, mirabolantes, divertidas, que se desdobravam em aventuras,
ao longo de meses. Essa experiência de Sherazade de trazer por casa proporcionou-me
uma grande experiência de contadora, que então estava longe de pensar que me viria
a servir pela vida fora. Ainda hoje ele às vezes me pergunta por que não passo ao papel
essas antigas narrativas.
Havia também a escola. Primeiro, a Queen Elizabeth School, para onde entrei aos
5 anos e que me familiarizou com a língua inglesa, criando em mim o sentido de autodisciplina e a fascinação pelo nonsense, que alegremente tenho cultivado. Terminada a
primária, inscreveram-me na École Française de Lisbonne, onde tive a sorte de ter como
professora de português a Drª Ema Quintas Alves, pedagoga e seareira que me estimulou
a escrever e publicar os poemas que então rabiscava. Breve seria porém a passagem por
este estabelecimento de ensino, pois o dinheiro não abundava em casa, os meus dois
irmãos iam aumentando os gastos e, afinal, mais próximo ficava o liceu, praticamente de
graça e capaz de ensinar, no dia-a-dia, a democracia de nos darmos com toda a gente. O
D. Leonor era um palacete em ruínas, à Junqueira, onde chovia, as professoras pareciam
dinossauros sádicos e tristes e só havia meninas, todas vestidas com batas cinzentas. Um
polícia, nas proximidades, impedia que os rapazes do D. João de Castro se aproximassem
das instalações. Foi aí que, a partir do 6º ano (actual 10º), tive como colega Fiama Hasse
Pais Brandão, que vinha do colégio inglês de Carcavelos. Como eu, dedicava-se à escrita,
comungava da mesma avidez de descobrir os escritores modernos, questionava tudo,
deitava de fora as unhas da rebeldia. Foi a minha maior amiga da juventude, seguindo
juntas para a Faculdade de Letras, que começámos a frequentar no velho edifício do
Convento de Jesus. Era, segundo se dizia, a única Faculdade do mundo onde, para se
entrar, se descia… O curso de Filologia Germânica, por que optáramos, era uma amálgama
de disciplinas sem nexo. Havia o Inglês sem mestre, dado pelo Prof. Gonçalves Rodrigues,
o Grego em que um galante jovem latifundiário dava requintadas receitas de lagosta
misturadas com um abecedário que nunca fixámos. Memorizava-se gramática comparativa
das línguas germânicas que desconhecíamos, História de Portugal anterior à formação do
país, etc., etc. O Prof. Délio Santos, teósofo, justificava a teoria da reencarnação por se
recordar do guarda-chuva de Descartes. Valiam-nos os docentes dos outros cursos, David
Mourão-Ferreira, Urbano Tavares Rodrigues, Maria de Lurdes Belchior, Lindley Sintra. O
Prof. Veríssimo Serrão, antes de inverter o rumo, juntava-se com alunos de esquerda,
entre os quais me incluía, incitando a rebeliões.
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Embora estudasse com curiosidade e empenho, licenciando-me com 16 valores,
tinha bem consciência de que a verdadeira formação que a universidade nos ministrava
era o desenvolvimento de um espírito crítico em relação a ela própria, e o facto de nos
proporcionar o encontro com colegas de diversas formações, apostados em reagir contra
o status quo, em afirmarem-se pessoal ou colectivamente.
Inscrevi-me num grupo de teatro, num curso de italiano, de romeno, no Instituto
Britânico. A biblioteca do British Council teve um papel decisivo na minha formação.
De repente, passei a dispor da possibilidade de requisitar in loco, de encomendar de
Inglaterra, as mais importantes obras da cultura inglesa. Lia então, compulsivamente,
vários livros por semana. Dessa época me vem o apreço pelas bibliotecas públicas, pilares
indispensáveis ao desenvolvimento, a que tanto me tenho dedicado.
À volta da revista Grafia reuniram-se diversos jovens, alguns dos quais haviam de
ser o núcleo de um movimento literário, a Poesia 61, constituída pela Fiama, pela Luiza
Neto Jorge, o Gastão Cruz, juntamente com dois poetas alheios à Universidade, Casimiro
de Brito e Maria Teresa Horta. Fiz parte desse grupo, estive para colaborar na publicação
que editaram mas cheguei à conclusão de que algo de bastante profundo me distanciava
do seu experimentalismo e, principalmente, dos ódios de estimação que nutriam por
certos poetas, como José Régio.
Andava eu embrenhada na tese sobre o intrincado James Joyce (dificilmente aceite
então como tema), quando se desencadeou a crise académica de 1962, que constituiu
um forte abanão na consciência cívica dos estudantes. Eu provinha de um meio onde
a incompatibilidade com o Estado Novo era permanente e participei activamente no
movimento. A luta pelo Dia do Estudante foi, de facto, muito mais do que isso. Constituiu
o acordar de uma letargia, o início de um novo ciclo que só poderia vir a terminar com o
derrube da ditadura. Aí se formaram muitos dos que vieram a incarnar o espírito do 25 de
Abril: Jorge Sampaio, Sottomayor Cardia, Medeiros Ferreira, Eurico de Figueiredo, Victor
Vengarovius, Teixeira Ribeiro, tantos outros. Desfilei ao lado do Prof. Lindley quando
este foi agredido pelas tropas de choque e com o seu sangue se pintou uma bandeira.
Corri, entre as balas, perto da estação do Rossio, escapei às pinturas dos tanques de água
azul, que marcavam os rebeldes. Saltei para autocarros em andamento quando os cães
da guarda republicana nos perseguiam e fui presa, na R. Garrett, numa manifestação em
defesa dum mediático estudante de Medicina, Eurico de Figueiredo. Após umas horas na
sede da Pide, na R. António Maria Cardoso, conduziram-me para Caxias.
Depois de me fazerem passar pelo vexame de me despirem em público, num corredor,
atiram-me para uma cela com mais 18 pessoas. A sobrelotação do estabelecimento prisional
na época levou-me a conhecer a primeira mulher de Alexandre O´Neill, para lá esquecida,
e numerosas camponesas alentejanas, muitas delas analfabetas. Em celas vizinhas, onde
se encontravam os conspiradores do golpe militar de Beja, alguém comunicava, pelo
código Morse, batendo, ao de leve, nas paredes. Nós, as universitárias, ministrávamos
aulas de ginástica e ensinávamos a ler pelo manual da 1ª classe. As alentejanas cantavam
em surdina e contavam histórias de vida. Uma delas, de tão espancada, gemia no beliche,
com o corpo macerado de hematomas. Até na violência havia classes e eram os pobres,
os desprotegidos, a quem todo o contacto com o exterior era negado, as vítimas mais
violentadas. No entanto, de todos os casos que aí conheci, um houve que nunca se me
apagará da memória:
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Era uma mulher idosa, ou que aparentava o peso dos anos pelos maus tratos da
sorte. Viúva, envergava sempre saia e blusa negras, perfuradas. Não entravam na cela
agulhas, linhas, tesouras para remendar. Nem sequer facas ou garfos lá entravam, apenas
colheres para as refeições. Não teria ela outra roupa? Como se furara aquela?
Ela contou, com simplicidade. Fora em busca de um filho, quando a guarda
ordenara o recolher obrigatório na aldeia onde ele trabalhava. Atingida por várias balas
da Guarda, levaram-na para o hospital, desiludindo a família de qualquer esperança de
sobrevivência. Então os filhos, tão míseros como ela, compraram-lhe um vestido para ser
enterrada, mortalha que ela guardava num saquito pois queria dar-lhe o destino para
que fora comprado. E usava a roupa crivada pelas balas.
Depois da prisão passei a interessar-me mais visceralmente pela política, casei com
um dirigente académico, expulso da universidade, ligado à Seara Nova. Vivia do idealismo,
não tinha frigorífico, nem rádio, nem televisão, sentava-me em cadeiras emprestadas…
Poucos dias depois do casamento albergava em casa o Eurico de Figueiredo, então
clandestino.
O primeiro livro de poemas que escrevi chama-se Contrato e pretendia ser um
contrato de amor e solidariedade para com os outros, principalmente para com os
esquecidos, os oprimidos.
Na minha casa se fizeram várias reuniões antifascistas, se engendraram planos,
estratégias, iniciativas. O meu marido foi algumas vezes preso, ficou cego devido às
agressões de um agente da Pide.
Como todos os democratas, sonhei com o derrube da ditadura, mas o dia 25 de
Abril eclodiu, feliz na sua alvorada de hinos e cravos, no momento mais negro e dramático
da minha vida.
O meu segundo filho, Francisco, tinha um cancro. Eu acabara de voltar com ele de
França, numa das muitas tentativas para o salvar. Lá recebera o apoio da Maria Barroso,
exilada, que nunca deixou de me manifestar a sua amizade nos momentos difíceis.
Na noite de 25 de Abril meu marido não dormiu em casa, conhecedor do que
estava em preparação. Toda a noite fiquei acordada, ouvindo o rádio. De manhã os
telefones não paravam, os amigos explodiam de alegria. Quando fui pentear o meu filho,
os seus caracóis muito louros vieram agarrados ao pente. A quimioterapia ia actuando…
Ele ficou horrorizado. Então, seguindo o conselho do médico, que ia adiando, fui ao
barbeiro e pedi que usasse a máquina zero. O Francisco olhou para o espelho e desatou
a chorar.
Durante mais de um ano fui vivendo, sozinha, aquela morte anunciada. Corri
hospitais, estive nas filas de espera da máquina azul do cobalto, acompanhei transfusões,
apliquei sondas, oxigénio, morfina, inventei sorrisos, falseei esperanças. Vivi a raiva, a
perplexidade, o descontrolo, a dor do meu filho mais velho que perdia o único irmão.
Senti então bem a situação da mulher, secundarizada, atirada para a retaguarda
das realizações públicas, que os homens em grande parte monopolizam porque a família
continua a ser, para muitos, um problema feminino.
Com desilusão e desgosto, comecei a constatar grandes incongruências entre
certos mentores de ideologias progressistas que, na vida quotidiana, nas relações
interpessoais, se comportam bem ao invés do que apregoam, e fazem da vida política
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trampolins para a visibilidade social, para a obtenção de chorudas vantagens. O pós-25 de
Abril provocou rupturas profundas em camaradas e amigos de longa data, antes unidos
contra um inimigo comum. Os partidos repartiram e partiram elos, amizades consideradas
inabaláveis e eternas.
Felizmente absorveu-me o trabalho profissional. Fui tradutora, consultora de
editoras, trabalhei em jornais, dirigi a revista Vida, passei pelo Ministério da Educação.
Ingressei, há mais de um quarto de século, na Biblioteca Nacional, entusiasmada com
o projecto de aí realizar a bibliografia da literatura infantil e juvenil portuguesa, em
colaboração com Manuela Rego. Após dois anos de trabalho muito motivador, um novo
director confrontou-nos com a sua opinião de que a literatura infantil não interessava
nem ao menino Jesus. No entanto, a actividade desenvolvida não foi em vão, conduzindo-me à investigação nesse campo que passei a dominar. Terá também contribuído para me
ligar cada vez mais ao universo dos mais novos, como escritora? É bem possível.
Vim mais tarde a organizar na instituição mostras e exposições, e sou actualmente
responsável pela Área de Informação Bibliográfica. Sinto a Biblioteca Nacional como
minha verdadeira casa, com os seus três milhões de livros e documentos, as suas iniciativas
culturais (não tão amplas como todos desejaríamos), os leitores atarefados, o seu jardim
de verde e paz, os amigos que aí cultivei, como os jardineiros cultivam rosas no roseiral
diante da sala de leitura.
Tenho igualmente mantido estreita colaboração com as bibliotecas municipais e
escolares (actualmente centros de recursos multimédia), realizando sessões de dinamização
da leitura.
Desde a pré-adolescência, nunca mais parei de escrever, embora o tempo sempre
me tenha escasseado, pois não abdiquei da família nem da profissão.
Enchi cadernos de projectos (a maior parte dos quais não terei oportunidade de
pôr em prática), atulhei gavetas de manuscritos, textos passados à máquina ou dedilhados
directamente no computador. Fui editando uma boa parte do que realizei.
Aos vinte anos pensava dedicar-me à poesia, à prosa para adultos. Imaginava
novelas e romances. Ser escritora de literatura para crianças era tarefa que só por
brincadeira marginal entrevia assumir. Com esse espírito escrevi A História da Papoila,
minha estreia no género. Por sorte ou azar, pretendeu o SNI atribuir-me o Prémio Maria
Amália Vaz de Carvalho pelo livrinho. Recusei-o, por motivos políticos, numa época em
que a censura me ia cortando na íntegra muita colaboração para a página infantil do
Diário Popular, que José de Lemos dirigia. Mas Saramago, então à frente dos Estúdios Cor,
onde a obra saíra, logo me convidou para publicar seis livros no ano seguinte. Aceitei,
sem receio, o desafio, pois, desde os primórdios da mocidade, ganhara o jeito e o gosto
de contar histórias. Decerto esse convite me fez repensar a minha ligação à infância,
cada vez mais estreita e íntima como mãe. Parecia-me que muito havia por fazer no
domínio da literatura infantil em Portugal, que tantos, como o próprio Eça de Queiroz,
consideravam uma útil ocupação para senhoras pobres e desempregadas. Sempre achei
que para crianças só o melhor vale a pena, que é nelas que urge investir em todos os
domínios.
A vivência trágica que tive com o meu filho Francisco, todas as experiências que
compartilhei com os meus outros filhos me levaram a debruçar-me sobre a problemática
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da infância, da juventude e a desejar dedicar a minha vida, de certo modo, a todas as
crianças. A falar, a rir, a brincar, a pensar, a desfrutar com elas, na intimidade de um livro,
as potencialidades da língua portuguesa, da imaginação.
Não posso viver sem escrever. Pego numa lapiseira como se entrasse numa floresta
desconhecida, aventurando-me pelas veredas que vou, no momento, descobrindo,
deixando-me assombrar por imagens, palavras, situações. Raramente tenho o propósito
de dar lições ou veicular mensagens. As professoras, os críticos se encarregam de descobrir
nos meus livros teorias e valores que espelharão provavelmente a minha maneira de
encarar o mundo. Essa rege-se por princípios que fazem parte integrante da minha
personalidade.
Hoje, aos 66 anos, pedem-me para escrever uma autobiografia e, naturalmente,
faço um balanço do que foi, do que é a minha vida.
Tenho 2 filhos, 3 netos, publiquei mais de 80 livros, deram o meu nome a escolas
e bibliotecas, recebi prémios literários.
Pensava chegar a esta etapa e sentir que valeu a pena investir no que investi,
pensava poder usar a prática sabedoria, que dizem que os anos trazem, para viver com
feliz serenidade a vida que me resta, ao lado de quem me acompanhou neste percurso.
Ao invés, reflicto sobre o que é envelhecer numa sociedade tão consumista que as
pessoas se tornam também objectos de consumo, com prazo de validade, que se deitam
para a lixeira como os trapos que passaram de moda.
Reflicto sobre a situação da mulher, o abandono, a violência física e psicológica
que fazem de muitas delas, das mais insuspeitas, vítimas ultrajadas na mais rudimentar
dignidade humana.
Talvez passe também a pôr a minha palavra ao serviço destas causas. Nunca é
tarde demais para começar…
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A produção literária de Luísa Ducla Soares:
Uma obra multifacetada*
Carina Rodrigues**
RESUMO
Porque estudos anteriores vêm testemunhar a escassez de obras literárias de qualidade junto do
público infantil, e em particular nos jardins-de-infância actuais, surge o interesse de apresentar, a todos
os profissionais de educação pré-escolar, e não só, as virtualidades da obra de Luísa Ducla Soares,
que prima pela sua pluralidade literária, ao nível temático e formal, oferecendo livros diversificados
e adequadamente dirigidos à pequena infância. Propomo-nos, através de uma breve análise das
especificidades da sua escrita, da diversidade das temáticas inerentes às suas histórias e da qualidade
estética e literária das suas publicações, reflectir sobre as potencialidades das suas obras, pelas quais se
tem distinguido no actual panorama literário para a infância.

1. Com mais de meia centena de livros publicados para o público mais novo,
Luísa Ducla Soares é, presentemente, uma das escritoras mais prestigiadas1 no cânone
da literatura portuguesa para a infância e a juventude. Dos géneros literários que elege,
sobressaem o texto lírico2, em que se assiste a um verdadeiro trabalho de recolha e
adaptação de textos da tradição3 e, predominantemente, o narrativo. Este, é representado
tanto pela novela (dirigida a um público já adolescente, como o caso do Crime no Expresso
do Tempo, de 1988) como pelo pequeno conto, e que, por sua vez, também vai da prosa ao
verso4 (Florêncio, 2001)5. Já as suas histórias em prosa incluem as rimas (canonicamente ou
inteiradas na prosa), alguns álbuns narrativos infantis6, outros juvenis7, livros ilustrados8,
livros diferentes, tanto pelo tamanho como pelo formato, ou ainda, pela apresentação9,
contos, um romance10, adaptações11, e ainda outros livros de cariz mais didáctico12.
* Texto adaptado de uma Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, apresentada à Universidade de Aveiro, em
Março de 2008, intitulada O Livro no Jardim-de-Infância – Um olhar sobre a obra de Luísa Ducla Soares.
**Mestre em Ciências da Educação na Área de Especialização em Formação Pessoal e Social pela Universidade de Aveiro.
1
Em 1973, recusou, por motivos ideológicos e políticos, o Grande Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, que o SNI
pretendeu atribuir-lhe pela sua primeira obra, A História da Papoila (1972). Recebeu o Prémio Calouste Gulbenkian para
o melhor livro de literatura para a infância do biénio 1984-1985 por 6 Histórias de Encantar, vindo a ser galardoada, em
1996, com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian pelo conjunto da sua obra. Em 2004, foi nomeada para o Prémio Hans
Christian Andersen (IBBY), geralmente considerado o Prémio Nobel da Literatura para a Infância.
2
Ver, por exemplo, Poemas da Mentira e da Verdade (1983); A Gata Tareca e Outros Poemas Levados da Breca (1990), ou
ainda, a Arca de Noé (1999).
3
Ver, por exemplo, O Casamento da Gata (1997), A Nau Mentireta (1992), Destrava-Línguas (1988), Lengalengas (1988),
Adivinha Adivinha (1991), ou ainda, Mais Lengalengas (2007).
4
Como, por exemplo, em Três Histórias do Futuro (1982), 6 Histórias de Encantar (1985)/Seis Histórias às Avessas (2004),
ou ainda O Ratinho Marinheiro (narrativa em verso) (1973).
5
Aqui, ver ainda uma reflexão de Isabel Vila Maior (2005) a propósito da obra de Luísa Ducla Soares.
6
Tais como AEIOU, História das Cinco Vogais (1980) ou ainda Os Ovos Misteriosos (1994).
7
Ver, por exemplo, Meu Bichinho, Meu Amor (2002).
8
Tais como Dr. Lauro e o Dinossauro (1973) e É Preciso Crescer (1992).
9
Como, por exemplo, em Mãe, Querida Mãe! Como É a Tua? (2000).
10
Diário de Sofia & C.ª (aos 15 anos) (1994).
11
Como, por exemplo, os Seis Contos de Eça de Queiroz (2000).
12
Entre outros, Vamos Descobrir as Bibliotecas (1998), ou ainda mais recentemente, 123 (2001), Cores (2002), Contrários
(2003) e História de Dedos (2005).
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Caracterizado fundamentalmente pela brevidade dos seus textos, pela actuação
de personagens com especificidades relativamente simples, movidas numa acção mais
concentrada, tanto ao nível do espaço como do tempo, no domínio da ficção narrativa, o
conto ilustrado para crianças é um dos géneros mais populares e divulgados, e que requer,
seguramente, um tratamento particular, diferente de outros géneros de maior dimensão.
Estes são aspectos singularmente visíveis em obras de Luísa Ducla Soares, designadamente,
e a título meramente exemplificativo, em O Caranguejo Verde (1981)13, ou ainda, em O
Ratinho Marinheiro (1973), nos quais a acção é centrada num momento fulcral da vida
do protagonista. Nestes textos, o tempo surge concentrado, sendo apenas uma breve
fracção da narrativa, precisamente a vida das personagens, a que se revela mais decisiva
e que, só por si, facilitará a motivação e a harmoniosa adesão da criança-leitora. O livro
A Festa de Anos, publicado em 2004, narra a história da avestruz «Catrapuz» que, tal
como o título indica, pretende festejar o seu aniversário junto dos seus amigos: a gatita
«Tita», o cão «Sultão», o rapaz «Tomás» e a foca «Pinoca». Esta narrativa desenrola-se fundamentalmente à volta deste episódio marcante da vida dos protagonistas,
nomeadamente a preparação da festa, a entrega de convites e o lanche especial que a
avestruz confeccionou à sua imagem e ao seu gosto, mas em nada apropriado aos seus
convidados. Com esta narrativa, Luísa Ducla Soares manifesta a sua particular habilidade
em prender a atenção da criança, pela recriação de um universo ficcional facilmente
identificável permitindo o reconhecimento da situação e do problema principal.
Esta vasta obra destinada à infância revela uma pluralidade temática e estilística
próprias da escrita contemporânea. Os textos de Luísa Ducla Soares assinalam uma
reinvenção do universo tradicional, com uma forte componente maravilhosa, pela
reactivação de marcas formais características do registo literário de tradição oral, com
o recurso, a título de exemplo, a personagens típicas do conto tradicional, como é o
caso das obras O Dragão (1982), A Princesa da Chuva (1984), ou ainda, de 6 Histórias de
Encantar (1985), nas quais interagem dragões, princesas e monstros, combinados com
temáticas, cenários e situações em que por vezes o humor ganha uma nova feição e
em que a visão do mundo toma uma nova dimensão. Por exemplo, nesta colectânea de
contos, inicialmente reunidos sob o título 6 Histórias de Encantar (1985) e posteriormente
publicada em 2003, com o título Seis Histórias às Avessas, deparamo-nos com vampiros
que bebem groselha em vez de sangue, com uma menina cujo cabelo era mesmo de ouro,
com um monstro que vivia de gasolina ou petróleo e com uma sereia que aprendeu o
português, vindo mais tarde a cantar fado, e até mesmo a participar nas Olimpíadas de
Xangai.
Nestes contos, Luísa Ducla Soares conduz o leitor «[n]um universo maravilhoso do
qual, a todo o momento, parecem soltar-se apelos à “intervenção” do pequeno leitor,
sendo este convidado, por exemplo, a procurar o vampirinho, protagonista do conto com
que abre o livro, a inventar outra história com base no destino desconhecido da menina
de cabelos de ouro, a descobrir o reino dos mandriões e até a ajudar o pequeno herói
de “Uma Aventura no Tempo” a tomar uma decisão» (Silva, 2004, s. p.). A irreverência
da narrativa, chamando a atenção do leitor para situações absurdas e comportamentos
13

Reeditado, em 2005, na colectânea A Cidade dos Cães e Outras Histórias.
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determinados pelo preconceito, desmontados através de jogos de palavras, contribui
para a tomada de consciência, por parte das crianças, de uma multiplicidade de possíveis
interpretações do mundo em que se inserem.
Com temas ligados à realidade quotidiana, através de personagens que são, quase
exclusivamente, crianças ou animais, Luísa Ducla Soares possibilita à criança-leitora uma
aproximação com os protagonistas da história. Encarnando, simultaneamente, quer
especificidades que são próprias da sua condição animal, quer características humanas,
estas personagens proporcionam à criança uma maior adesão. Como anuncia o título Se
os Bichos Se Vestissem como Gente (2003), neste álbum destinado ao público mais novo,
Luísa Ducla Soares apresenta diversos animais que conjugam, de forma humorística,
particularidades próprias da sua condição com alguns aspectos especificamente humanos.
Através de uma série de associações metafóricas, a autora apela à imaginação da criança,
designadamente, calçando uma centopeia, vestindo um porco de bibe para não se sujar,
ou ainda, pondo uma vaca a pastar de soutien. Retomando as palavras de Sara Reis da
Silva, este álbum profusamente ilustrado revela «uma configuração lúdica muito original»,
configurando-se como «um livro pleno de “perguntas malucas” ao qual pequenos e
grandes leitores não conseguiram, com toda a certeza, resistir» (Silva, s. d.).
Embora em número mais reduzido, a obra de Luísa Ducla Soares conta já com
alguns álbuns narrativos para crianças; género este que aposta na narrativização,
enquanto forma de aproximar a criança do universo literário e artístico, numa fusão de
linguagens textual e pictórica, constituindo ainda um dos géneros de maior sucesso no
panorama editorial de potencial recepção infantil, sobretudo no que à primeira infância
diz respeito.
Publicado, pela primeira vez, em 1994, o livro Os Ovos Misteriosos é um dos mais
divulgados do vasto conjunto de textos da escritora. Esta breve história desenvolve-se
segundo a arquitectura tradicional do conto, traduzida numa situação inicial, marcada
pela instabilidade da personagem principal, numa série de peripécias, num ponto
culminante e no desfecho, onde, de forma eufórica, surge solucionado o conflito, bem
como a reiteração de alguns dos valores esboçados, de forma subtil, ao longo de todo o
enredo. Neste pequeno conto, Luísa Ducla Soares utiliza um discurso literário marcado
por uma simplicidade lexical e sintáctica, recorrendo em algumas vezes ao diálogo e à
introdução de curtos segmentos poéticos (quase sempre em quadras rimadas com uma
estrutura repetitiva), e que a par da linguagem artística de Manuela Bacelar, leva a
que, nele, se assista a uma perfeita harmonia na conjugação dos dois discursos que o
integram. Ao folhear este livro, deparamo-nos com uma profusão de imagens, não raras
vezes figuradas em página dupla, e que, pelo seu predomínio em relação ao texto verbal,
bem como pela clara representação das emoções inerentes a cada uma das personagens,
se revelam profundamente articuladas e coesas com o próprio discurso linguístico. Esta
relação intersemiótica, estabelecida entre a narrativa verbal e a componente pictórica,
constitui um critério significativo na compreensão da mensagem pela própria criança,
contribuindo fortemente para motivar a sua atenção.
Ao lado da narrativa, e como referimos anteriormente, a obra de Luísa Ducla
Soares inclui ainda publicações de natureza poética, uma vez que, para o público ao
qual se dirige, o texto lírico é um género literário de especial agrado. Se o domínio da
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narrativa, e em destaque o conto, se afiguram como os géneros de maior adesão por
parte do público infantil, o caso da poesia não é menos eloquente. A poesia representa,
para a criança, uma das formas de expressão que, pela sua feição lúdica e original, mais
fomenta a sua motivação, permitindo-lhe divertir-se com as palavras e com os sons que,
progressivamente, irão conquistando o seu domínio linguístico.
Partindo da perspectiva de José António Gomes (1993), podemos afirmar que, do
ponto de vista temático, a poesia contemporânea para crianças mantém, por um lado, um
olhar poético sobre o real, com a presença de elementos ligados à cidade, à natureza, ao
homem adulto e à criança, como é o caso, por exemplo, do poema «A Volta a Portugal…
na Asneira» de Luísa Ducla Soares, do seu livro Abecedário Maluco (2004). De facto, este
poema insere-se na poesia lúdica, apostando no humor que resulta do nonsense e do
insólito/estranheza das associações propostas.
Com a tendência para uma aproximação do mundo real, permitindo um contacto
com situações ou enigmas que possam estar directamente ligados ao universo da criança,
estes elementos revelam, por vezes, uma certa incidência, ainda, de aspectos ligados a
questões sociais em fusão com outros temas, e esboçados, por exemplo, no poema «Tudo
numa Semana», também ele incluído na obra Abecedário Maluco (2004). Neste poema, a
autora recria a tradição, tratando a vitória do sujeito poético sobre a morte.
Por outro lado, a poesia assume também um lugar de destaque perante o público
infantil pelo recurso a personagens de carácter animal. Este constitui, de facto, um dos
temas mais fortes da escrita para crianças, evidenciando-se enquanto mote poético, e
encontrando eco audível na obra poética de Luísa Ducla Soares. Basta relembrar o seu
livro intitulado Arca de Noé (1999) que, através de um conjunto de vinte e seis poemas,
nos apresenta um universo repleto de animais de todas as espécies, ou ainda, como
se pode ler na contracapa, «toda a espécie de bicharada: grande, pequena, selvagem,
domesticada, meiga, endiabrada» (Soares, 1999). Relacionados com esta temática, estão
ainda subjacentes outros fundamentos, aludindo, ora a aspectos mais particulares, onde
o animal, enquanto sujeito poético, nos revela os seus próprios sentimentos (O Ratinho
Marinheiro (1973)), ora apresentando-se como um espectador do mundo exterior (poema
«Quem é ela?», Arca de Noé (1999)).
De facto, no texto lírico assiste-se também a uma clara expressão de sentimentos,
desde a amizade e a alegria à nostalgia, à tristeza ou ainda à sensação de perda, assumindo
fortes e variadas tonalidades líricas (Bastos, 1999). Nos seus textos, Luísa Ducla Soares tem
o poder de confrontar as suas personagens com situações de risco, perda ou solidão,
permitindo, assim, à criança-leitora o contacto com realidades significativas. Vejamos, a
título de exemplo, a história em verso O Ratinho Marinheiro (1973), na qual o pequeno
roedor se vê submerso numa onda de peripécias, correndo sucessivos perigos quando, a
dada altura, se vê devorado pela «bocarra» de uma baleia gigantesca.
Outra característica particularmente marcante neste género literário, e não menos
relevante na obra da autora em análise, prende-se com a sua feição lúdica, claramente
expressiva, e que revela todas as potencialidades da linguagem, evidenciando o significante
e a sonoridade em detrimento do significado. A questão do ludismo pode ainda assentar
na criação de situações invulgares ou até mesmo absurdas, designadamente por um certo
cómico de situação ou de linguagem. A este propósito, é bastante elucidativo o poema
«Tudo ao contrário», da sua colectânea Poemas da Mentira e da Verdade (1983).
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No caso particular da sua obra poética, Luísa Ducla Soares surge como uma das
vozes mais significativas, pela ludicidade subsistente, também em muitos poemas da
colectânea Abecedário Maluco (2004), sublinhada pelos diversos jogos de palavras e de
fonemas e, ainda, pela construção humorística revestida, não raras vezes, de um discurso
nonsensical, característico de vários dos seus textos.
Esta escritora revela, ainda, uma real habilidade em colocar-se na perspectiva da
criança enquanto leitora/ouvinte, dialogando com ela e colocando-a, por vezes, no papel
de narrador, como é o caso do «Poemas às Notas», em que a escritora brinca com os
significados plurais da palavra «nota».
A poesia para a infância também se distingue por alguns aspectos significativamente
marcantes no que respeita à sua forma, caracterizada, maioritariamente, pelo tamanho
abreviado dos poemas, apresentando estrofes únicas e em número reduzido, vulgarmente
construídas sob a forma de dísticos, tercetos, quadras ou quintilhas. Estes textos tendem,
frequentemente ainda, a evidenciar uma certa aproximação às formas populares
tradicionais, dando especial relevo à dimensão fónico-rítmica do discurso, traduzida
na utilização não rara de aliterações, repetições de palavras, de ritmos sincopados
(nomeadamente pelo ritmo binário), da rima, assim como da relação mediada entre esses
aspectos e o ritmo corporal (Bastos, 1999).
Na sua obra poética dirigida à infância, Luísa Ducla Soares revela um profundo
trabalho de recolha e adaptação no campo da tradição oral portuguesa, particularmente
no domínio das rimas, como, por exemplo, em Lengalengas (1988), Destrava-Línguas
(1988) ou ainda Adivinha, Adivinha (1991) e, mais recentemente, em Mais Lengalengas
(2007). A autora apresenta, ainda, várias adaptações que, pela subversão, resultam em
textos como a Nau Mentireta (1992) ou O Casamento da Gata (1997) que nos transportam
para «memórias textuais herdadas da tradição oral», mas de uma forma actualizada
(Florêncio, 2001).

2. Das diferentes temáticas abordadas na literatura para a infância, que
permanecem, de igual forma, na globalidade da obra de Luísa Ducla Soares, desenvolvida
quase sempre com sensibilidade e delicadeza, recorrendo à ironia, ao nonsense e ao humor,
encontra-se a ficcionalização de temáticas como a convivência social e a necessidade
de integração da diferença (Os Ovos Misteriosos (1994)), a denúncia do racismo e a
promoção do conhecimento de outras culturas («Meninos de todas as cores», in O Meio
Galo (1976)) e da nossa memória colectiva, a crítica social, por exemplo ao materialismo
e à sociedade de consumo («Dia de Natal», Abecedário Maluco (2004)), assim como a
importância da preservação do ambiente e da natureza, marcadamente em Três Histórias
do Futuro, de 1982. Neste último livro, a escritora recria ficcionalmente três situações de
cariz problemático que, apesar de se afigurarem como acções previsivelmente futuras, se
revelam muito actuais, e nas quais a temática da ecologia é central. Ainda a história «O
Caçador Caçado» da obra A Cidade dos Cães e Outras Histórias (2005) é outro exemplo de
sensibilização para a preservação ou conservação da natureza14.
A esse propósito, são de assinalar as recensões de José António Gomes (1997), de Violante Florêncio (2001), de Sara
Reis da Silva (2005) e, mais recentemente, uma análise de José António Gomes, Sara Reis da Silva e Ana Margarida Ramos
(2006).

14
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Nas suas narrativas, difunde-se o elogio da diferença, perante a diversidade
dos indivíduos e das suas especificidades, pelas múltiplas situações em que surgem
representados, bem como pelas várias soluções apresentadas para as diferenças e
problemas de cada um. Em Uns Óculos para a Rita (2001), álbum ilustrado para os mais
novos, Luísa Ducla Soares confronta a criança-leitora com uma situação quotidiana,
caracterizada pela necessidade do uso de óculos por parte de uma criança, que para ela
se pode tornar, de certo modo, constrangedora, não só em contexto escolar mas também
na convivência com outras crianças, transformando-a numa história simples e, ao mesmo
tempo, atractiva, numa arte que poucos escritores dominam. De facto, esta escritora
possui a capacidade de desmistificar situações potencialmente inibidoras para o público
infantil, tornando-as acessíveis e, às vezes, risíveis.
Se procurarmos na obra desta escritora uma referência universal, será certamente
a da mensagem anti-racista, claramente notória em contos como «Meninos de Todas as
Cores», conto integrado no seu livro O Meio Galo e Outras Histórias, datado de 1976, ou
ainda «A Menina Branca, o Rapaz Preto» e «O Homem Alto, a Mulher Baixinha», ambos
de 1985 e reeditados na colectânea Tudo ao Contrário! (2002). Nesses livros, Luísa Ducla
Soares possibilita um conhecimento da diversidade do mundo, dos povos e das culturas
que nos rodeiam, apelando, sem moralismos, à multiculturalidade e à riqueza que dela
decorre. Em «O Homem Alto, a Mulher Baixinha», a criança-ouvinte é confrontada com
duas personagens profundamente marcadas pela diferença, não só física, como também
nos seus modos de vida: o homem alto era «tão alto, tão alto, tão alto, que batia com
a cabeça nas nuvens», ao invés da mulher baixinha que, pela sua pequenez, «usava os
malmequeres como chapéus-de-sol». Mais, o homem alto tinha como animal de estimação
uma girafa, enquanto que o da mulher baixinha era uma formiga (Soares, 2002, [4]).
Embora com condições visivelmente muito distintas, os dois protagonistas apercebem-se,
no final da história, que, mesmo assim, tinham muitos traços em comum: «tinham ambos
cabelos ruivos, olhos verdes, três sardas na ponta do nariz» (Idem, [8]).
Por estes motivos, verificamos que, através de situações dicotómicas, que em vez
de parecerem incompatíveis promovem a união, a diferença, mesmo que física, nunca
será um obstáculo à aceitação do outro e à tolerância, na medida em que o que mais
importa é a verdadeira essência de cada um. N’Os Ovos Misteriosos (1994), Luísa Ducla
Soares «leva os mais novos, através da fábula simples e bem-humorada, a compreender
que, se a união faz a força, esta resulta, sobretudo, da conjugação das particularidades
ou especiais talentos que distinguem cada elemento de um grupo» (Gomes, 1997, 47).
A esta diversidade, ainda marcada pela multiplicidade dos sub-géneros narrativos,
subjaz, na obra de Luísa Ducla Soares, «[…] uma unidade temática e de processos que
[lhe] confere uma coesão assinalável» (Maior, 2005, 206). Irreverente, transgressora e
subversiva são as palavras de Violante Florêncio para melhor descrever a atitude de Luísa
Ducla Soares perante a diferença, claramente visível nas suas narrativas. Em seu entender,
«Luísa Ducla Soares não aceita. Elogia. Não se fica pelo elogio da diferença: afronta o
padrão de normalidade» (Florêncio, 2001, 4). Como sublinha a autora, esta leitura da
obra de Luísa Ducla Soares leva «a afirmar que, mais do que aceitar a diferença, mais
do que apelar à tolerância, o que aqui temos é um bem-haja, muito digno, aos que são
diferentes, um elogio, muito terno, à vida» (Idem, op. cit., 8).
| 14 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

3. Se a obra de Luísa Ducla Soares se revela como uma obra multifacetada pela
diversidade dos seus textos, também no campo das personagens assistimos a uma variedade
semelhante. Na sua obra literária, Luísa Ducla Soares oferece ao público infantil um vasto
leque de histórias protagonizadas por figuras infantis, como é o caso de, entre outras,
Uns Óculos para a Rita (2001), Quem Está Aí? (2003), ou ainda, O Maluquinho da Bola
(2005). Porém, tal como acontece no conto O Doutor Lauro e o Dinossauro (1973), onde
coabitam um protagonista adulto e uma figura do imaginário infantil – um dinossauro
–, a figura humana, embora de carácter adulto, pode apresentar especificidades que se
aproximam do comportamento infantil.
Para além das múltiplas histórias onde é acentuada a participação de figuras
adultas («O Homem das Barbas» (1984)) e infantis, a autora em estudo também tem
escritas várias histórias protagonizadas por animais. As primeiras publicações foram O
Ratinho Marinheiro, O Dr. Lauro e o Dinossauro e O Gato e o Rato, todas elas publicadas
pela primeira vez em 1973, mas, ao percorrermos a sua obra, verificamos que são inúmeras
as compilações de textos em que a escritora envolve, nas aventuras menos esperadas,
animais de toda a espécie (Arca de Noé (1999)), mesmo aqueles que para as crianças mais
pequenas não são tão familiares, como, por exemplo, em O Urso e a Formiga (1973), cujo
protagonista é um urso-formigueiro, A Festa de Anos (2004), onde nos é apresentada, em
primeiro plano, uma avestruz, ou ainda em Os Ovos Misteriosos (1994), onde coabitam
uma galinha, um papagaio, uma serpente, uma avestruz, um crocodilo e um pinto.
O tema do animal assume uma importante incidência na vida da criança15. Nesse
sentido, Glória Bastos sustenta que o papel de relevo atribuído «aos “animais pequenos”,
onde a sua pequenez surge em oposição à sua capacidade de sobrevivência» surge como
forma de despertar «uma simpatia imediata entre a criança e estes pequenos animais,
nos quais ela projecta os seus desejos de acção e afirmação» (Bastos, 1999, 71). Por
exemplo, em O Ratinho Marinheiro (1973), título de um dos primeiros contos dedicados
aos mais novos da extensa criação literária de Luísa Ducla Soares, a autora coloca, em
primeiro plano, um pequeno animal antropomorfizado e que acaba por representar,
com subtileza, comportamentos humanos. Sentindo-se profundamente atraído pelo
mar, este ratinho vê o seu sonho tornar-se realidade no dia em que encontra perdida
uma noz a partir da qual resolve construir o seu barco. Transportado numa verdadeira
aventura de contornos épicos, claramente propícia ao desenvolvimento da imaginação
da criança pela transfiguração da realidade à qual ela assiste, este pequeno herói procura
outros elementos imprescindíveis para a sua viagem: de meros palitos fez os remos para
o seu barco, de uma folha fez a vela e de uma rolha fez um pequeno banco. Com a
sua embarcação perfeitamente recheada, eis que se vê então conduzido numa aventura
jamais imaginada.
Para além da escolha das personagens e das suas características é de salientar o
gozo que Luísa Ducla Soares sente em animá-las, dando-lhes vida e profundidade, sejam
elas figuras humanas ou animais. O livro Gente Gira (2002), cujo título nos dá, desde
logo, uma ideia do universo convocado, é uma recolha de vários contos que ilustram
personagens humorísticas e, nos quais, a autora associa ao lúdico o nonsense. Aparecem,
15

Ver uma reflexão de Ana Margarida Ramos (2005) a propósito da fábula.
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assim, «A Menina Verde», «O Homem das Barbas» e, ainda, «O Senhor Pouca Sorte». As
histórias, a partir das palavras, criam mundos imaginários e permitem à criança testar
uma série de hipóteses. É essa habilidade de recriar outras realidades que caracteriza
as histórias de Luísa Ducla Soares, possibilitando o desenvolvimento da imaginação da
criança, e fomentando a sua capacidade de sonhar e inventar.

4. Paralelamente ao discurso verbal, a componente pictórica de um livro surge com
uma importância não menos relevante para a criança-leitora, afigurando-se a ilustração
como o principal motor desencadeante da sua interpretação da história. Em grande
parte da obra de Luísa Ducla Soares, as letras combinam-se com as imagens, permitindo
uma harmonia e um equilíbrio visível na própria composição, atendendo à forma como,
plasticamente, os diversos ilustradores com que colabora conseguem recriar motivos,
cenários, personagens e até mesmo, valores centrais dos textos, ainda que, em alguns
casos16, subsistam ilustrações de duvidosa qualidade e que, em oposição, revelarão a
insuficiente capacidade do ilustrador em colocar-se no papel de leitor, chegando mesmo
a alienar-se do texto e descurando, aparentemente, a importância da relação que deve
ser estabelecida entre estes dois códigos.
Contudo, e por isso se evidencia como umas das obras de maior importância no
cânone da literatura portuguesa para a infância, em muitas das obras de Luísa Ducla Soares,
os ilustradores conseguem sublinhar os traços dominantes da sua escrita. O livro Todos no
Sofá (2001) serve para comprovar a harmonia existente na parceria de Luísa Ducla Soares
e do ilustrador Pedro Leitão – que tem trazido, para o panorama literário português
para a infância, textos inteligentemente divertidos, quer pela sua estrutura textual, quer
ao nível da componente pictórica, sendo esta bastante pertinente, permitindo à criança
alargar o sentido das palavras.
De facto, a ilustração nacional tem ganho uma nova e acrescida dimensão nas
obras destinadas ao público mais novo, de uma forma mais expressiva nos picture story
books, uma vez que neles o texto e a ilustração formam uma linguagem mista que,
saliente-se, tem vindo a revelar uma maior notoriedade no panorama literário actual.
Na sua extensa obra, Luísa Ducla Soares apresenta numerosos livros cujas ilustrações se
afirmam pela sua qualidade estética, apelando, em sintonia com os textos, à imaginação
das crianças, como se pode constatar, entre outros, em A Cavalo no Tempo (2003), Se
os Bichos Se Vestissem como Gente (2003), ambos ilustrados por Teresa Lima, e Os Ovos
Misteriosos (1994), com ilustrações de Manuela Bacelar. Se os Bichos Se Vestissem como
Gente revela, pelo encontro entre o discurso verbal e a narrativa icónica, não raras vezes
apresentados de uma forma original com recurso à hipérbole, uma representação ímpar
perante a «leitura»/observação da criança. Embora saibamos que a criança está dotada de
uma capacidade muito fértil de recriar aquilo que ouve, perguntamo-nos como lhe seria
possível, na qualidade única de ouvinte, imaginar «uma girafa de cachecol», «uma baleia
elegante de biquíni» ou ainda «uma cobra usando relógios», sem a potencialização de
imagens humorísticas e elucidativas, que direccionem essa sua capacidade de construir
mentalmente o mundo proposto pelas palavras.
Ver uma reflexão de Leonor Riscado (2007) a propósito da obra O Soldado João, publicada em 2001, com ilustrações de
Dina Sachse.

16
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Outros aspectos ilustrativos, não menos relevantes na atracção do leitor, estão
intimamente relacionados com a importância das cores, das tonalidades e das técnicas
plásticas utilizadas pelos diferentes ilustradores. Assim, em obras de Luísa Ducla Soares,
a cor revela-se um elemento bastante expressivo, servindo de ferramenta decisiva ao
nível das emoções e sensações que transmite17. Os Ovos Misteriosos (1994) possibilita um
encontro literário bastante aprazível, onde a narrativa verbal – não raras vezes colocada
num plano inferior à ilustração – é claramente enriquecida pela linguagem artística de
Manuela Bacelar. Nuns traços humorísticos, muito próximos de um estilo que José A.
Gomes, Ana M. Ramos e Sara R. da Silva (Gomes, Ramos e Silva, 2006, [7]) definem como
um «misto de caricatura e de cartoon», combinados com uma pluralidade de cores vivas,
n’Os Ovos Misteriosos (1994) a narratologia visual/textual surge como um estratégico
processo de aproximação ao pequeno leitor. O Abecedário Maluco (2004) confronta-nos
com um outro tipo de ilustração – a fotomontagem – que, «pelo discurso plástico muito
colorido que lhe serve de fundo, poderá servir para prender pequenos leitores à beleza,
ao sabor, à cor e à musicalidade das palavras, da poesia» (Silva, 2005, s. p.).

5. Pautada por um elevado rigor estético e literário, a obra de Luísa Ducla
Soares oferece um universo plural marcado, não apenas pela diversidade dos géneros
literários contemplados, mas, igualmente, pelas temáticas abordadas. Os textos de Luísa
Ducla Soares assinalam uma reinvenção do maravilhoso com personagens, temáticas e
cenários típicos do conto tradicional, que, harmoniosamente combinados com um humor
genuinamente aliado ao nonsense, vêm sublinhar a diferença e a originalidade desta obra
literária para os mais novos. Pela diversidade das personagens ali representadas, pelas
suas características, pelos diferentes cenários em que surgem ilustradas, bem como pelos
múltiplos desenlaces sugeridos, esta escritora transmite em grande parte da sua obra
uma mensagem anti-racista, apelando à convivência social e à integração da diferença,
acreditando firmemente na ideia de que «um mundo para todos, fraterno e aberto não é
um mito» (Soares, s. d.)18. Ambas simbolizadas pelo humor e por uma retórica da imagem,
marcada pela abundância de figuras de estilo como a personificação, a metáfora e a
hipérbole, aliadas ao absurdo e ao nonsense, revisitam-se nas suas ilustrações todas as
características imperantes da escrita desta exímia contadora de histórias. A parceria
mantida com um número diversificado de ilustradores confirma-se pela pluralidade de
técnicas plásticas utilizadas que dotam as suas obras de ilustrações admiráveis, e que, em
simultaneidade com a narrativa verbal, vêm despertar a sensibilidade estética da criança,
apelando à sua imaginação. Constituindo uma verdadeira arte de escrita, a obra de Luísa
Ducla Soares destaca-se pela irreverência e singularidade das suas histórias para crianças,
e que, continuarão, sem dúvida, a deliciar pequenos e grandes leitores.

Ver, mais recentemente, a obra Desejos de Natal (2007), ilustrada por Ricardo Rodrigues, cujas imagens, com cores for
tes e em formato extenso, são bastante expressivas.
18
Informações facultadas pela escritora depois de vários contactos estabelecidos, via correio electrónico.
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Luísa Ducla Soares

Os afectos que desencadeiam a expressão
Carina Rodrigues*

1. Breves notas biobibliográficas1
Maria Luísa Bliebernicht Ducla Soares de Sottomayor Cardia nasceu em Lisboa,
a 20 de Julho de 1939, onde se licenciou, com vinte e cinco anos de idade, em Filologia
Germânica, pela Faculdade de Letras da universidade daquela cidade.
Iniciou a sua actividade profissional como tradutora, consultora literária e
jornalista, tendo sido directora da revista de divulgação cultural Vida (1971-72). De 1976
a 1978, foi Adjunta do Gabinete do Ministro da Educação. Desde 1979, exerce funções
na Biblioteca Nacional como assessora principal e responsável pela Área de Informação
Bibliográfica, onde veio a desenvolver trabalhos de investigação bibliográfica com vista à
organização de diversas exposições e catálogos sobre literatura para a infância.
Esteve ligada ao grupo da revista Poesia 61 – que pretendia fundar em Portugal
uma escola poética de cariz experimentalista, alternativa ao neo-realismo e ao surrealismo
então em voga – e estreou-se, em 1970, com o volume de poesia Contrato, embora poemas
seus já tivessem surgido em várias revistas e jornais desde 1951.
Luísa Ducla Soares tornou-se uma das mais relevantes escritoras do panorama
literário português para a infância, logo a partir da sua estreia, em 1972, com a publicação
de A História da Papoila, quando recusou, por motivos ideológicos e políticos, numa
atitude de corajosa irreverência, o Grande Prémio de Literatura para a Infância Maria
Amália Vaz de Carvalho, que o Secretariado Nacional de Informação (SNI) pretendeu
atribuir-lhe. Recebeu o Prémio Calouste Gulbenkian para o melhor livro de literatura para
a infância do biénio 1984-85 por 6 Histórias de Encantar, vindo a ser galardoada, dez anos
depois, com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian pelo conjunto da sua obra.
Desde então, Luísa Ducla Soares tem vindo a dedicar-se à literatura infanto-juvenil,
não só enquanto escritora, mas também como estudiosa, tendo já publicado mais de
meia centena de obras neste domínio, e participado regularmente em congressos e em
projectos de divulgação e animação cultural em escolas e bibliotecas. Luísa Ducla Soares
considera que o contacto directo com o público infantil é da maior importância para a
promoção da leitura: «A escrita para crianças tem de ser, antes de mais, comunicação, e a
recepção delas é essencial para que eu perceba se uma mensagem passa ou não» (Soares,
2002, s. p.).
É de salientar a participação da autora, por convite de João de Lemos, no
suplemento infantil do Diário Popular (1972-1976) – em «O Doutor Sabichão», e depois
*Universidade de Aveiro, a36807@ua.pt
1
As informações que se seguem foram facultadas pela escritora, depois de vários contactos estabelecidos, via correio
electrónico, ao longo da realização do presente estudo, e adaptadas a partir do site da Associação de Professores de
Português (www.app.pt).
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no «Sábado Popular» –, periódico onde
Luísa Ducla Soares
surgiram diversos contos seus, tendo sido
tornou-se cedo uma
vários outros completamente cortados pela
das mais relevantes
Censura. Foi este o caso de «O soldado
João» (1973), no qual a autora abordava o
escritoras do panorama
problema da guerra colonial; o conto seria
literário português
editado mais tarde, em volume autónomo.
para a infância, logo
Luísa Ducla Soares participou, ainda,
na revista didáctica Rua Sésamo (1990-1995)
na sua estreia, em
e os seus textos de ficção, poesia, artigos e
1972, com A História
crónicas surgem regularmente na imprensa
da Papoila, quando
portuguesa.
A UNICEF e a OIKOS organizaram,
recusou o Grande
em 1990, uma maleta pedagógica baseada
Prémio de Literatura
no conto «Meninos de todas as cores», da
para a Infância,
autoria de Luísa Ducla Soares, como apoio
ao projecto escolar e exposição «Um Mundo
Maria Amália Vaz
de Crianças».
de Carvalho, do
Segundo a autora, os livros de Júlio
Secretariado Nacional
Verne e de Eça de Queiroz estiveram na
origem do seu gosto pela leitura e pela
de Informação.
escrita. Durante as Comemorações do
Centenário da morte do autor português
(2000), homenageou-o através da publicação de três livros dedicados aos jovens: Com Eça
de Queiroz à Roda do Chiado (1999), Com Eça de Queiroz nos Olivais no Ano 2000 (2000)
e Seis Contos de Eça de Queiroz (2000), sublinhando: «Convidei os meus leitores a passear
pelos locais de Lisboa que o Eça refere. Fiz, assim, um roteiro da Lisboa queirosiana à
volta do Chiado [...]. O meu objectivo foi abrir o apetite para ler o Eça a um público onde
geralmente não chega – as crianças, que, no entanto, são muito sensíveis ao seu humor»
(Soares, 2002, s. p.); o mesmo humor que, aliado à fantasia e ao nonsense, constitui uma
das marcas distintivas da obra da autora.
A par das actividades referidas, Luísa Ducla Soares escreveu o guião dos vinte e seis
capítulos que constituem «Alhos e Bugalhos», série televisiva sobre a língua portuguesa,
transmitida pela RTP durante as Comemorações do Ano Europeu das Línguas (2001).
No campo musical, editou, em 1999, um CD intitulado 25, com letras de sua autoria
e música de Susana Ralha. Intitula-se 25 por ser constituído por 25 canções e se integrar
na comemoração dos 25 anos da Revolução de 25 de Abril.
Em 2004, foi nomeada para o Prémio Hans Christian Andersen do IBBY (International
Board on Books for Young People), geralmente considerado o Prémio Nobel da Literatura
para a Infância.
Actualmente, Luísa Ducla Soares concebe e realiza a «Página dos Mais Novos» do
site da Presidência da República Portuguesa na internet.
É, de facto, indiscutível o lugar desta obra no cânone da literatura portuguesa
contemporânea para a infância, em que os textos, sempre que trazidos à colação, revelam
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unanimemente opiniões favoráveis, tanto ao nível da crítica literária como no que respeita
à sua recepção pelas crianças (Florêncio, 2001). Luísa Ducla Soares é uma escritora de
merecida distinção, sendo autora de um conjunto significativo de obras.

2. Algumas linhas marcantes da sua produção literária
Luísa Ducla Soares é autora de uma grande obra destinada à infância, tanto em
qualidade como em número de obras publicadas. Nos seus textos aparece um universo de
valores caros ao desenvolvimento intelectual, moral, cívico e social das crianças. Por outras
palavras, poderíamos dizer que esta escritora, que já tem assinado perto de oitenta livros,
oferece ao mundo infantil uma obra de relevo a merecer uma leitura atenta e informada.
Numa conversa com Maria Manuela Maldonado (s. d.), Luísa Ducla Soares conta
que, longe de imaginar vir a dedicar-se à literatura para a infância, começou a escrever
para crianças quando ainda era aluna universitária. Integrada no grupo Poesia 61,
interessou-se pela poesia e pelo romance contemporâneo. Veio a concretizar a sua tese
de licenciatura sobre o escritor irlandês James Joyce.
Dirigindo-se a Maria Manuela Maldonado, afirma que começou a sentir-se
envolvida no universo dos mais novos na sua adolescência, começando a inventar histórias
para o seu irmão, dez anos mais novo, que detestava todos os livros que lhe davam. A
escritora sustenta, ainda, que todas essas histórias que inventava «eram feitas à medida
do seu gosto, das suas vivências, da sua personalidade». Em sua opinião, «muitos escritores
de literatura para a infância dirigem-se à criança que foram ou à criança que idealizam».
No seu caso, foi confrontada com uma realidade, com uma criança capaz de contestar ou
até mesmo criticar aquilo com que não concordasse ou que a não contentasse, que, em
seu entender, constituiu-se numa das experiências mais duradouras e marcantes que a
conduziram até ao universo da criança.
Até ao nascimento dos seus filhos, Luísa Ducla Soares deixou suspensa esta
dedicação às histórias infantis. Mas foi, novamente, o contacto directo com a infância
que fez surgir a sua vontade de escrever para crianças. Diz a autora: «a criança não
existe, existem tantas crianças, todas diferentes, e descobrir o mundo delas é algo que
me fascina». E desde então, é às crianças e aos jovens que tem dedicado a sua produção
literária.
Transmitindo uma sensibilidade intensa, Luísa Ducla Soares parece sentir-se
profundamente atraída pela natureza das coisas e das pessoas. Deixando-se conduzir
pela aventura de escrever, não imagina qual o peso que assumem na sua obra, os afectos,
a razão, a imaginação e a intuição que povoam a sua interioridade. Diz a escritora na
referida entrevista: «talvez sejam frequentes os afectos que me induzem a pegar na
lapiseira […] e escrever. Escrevo por amor, raiva, indignação, muitas vezes. Os afectos
desencadeiam uma premência de expressão.» Acrescenta ainda: «quanto à razão, prezo-a
demais para desejar, em algum momento, ignorá-la. Nos meus escritos procuro manter
clarividência, mesmo nos momentos lúdicos, aparentemente de nonsense. Aposto, por
exemplo, na passagem de testemunho dos valores da cidadania.» Quanto à intuição,
refere que gosta «de fazer passar as intuições pelo crivo do pensamento crítico».
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Na obra de Luísa Ducla Soares
«Talvez sejam frequentes
estão, nitidamente, muito presentes
os afectos que me induzem
elementos como o riso e a ironia.
Estes aspectos da sua escrita surgem
a pegar na lapiseira e
de uma grande lição que herdou
escrever. Escrevo por
do seu pai, médico, que convivia
amor, raiva, indignação,
diariamente com a doença e a morte.
Mas, diz a escritora: «era seu ponto
muitas vezes. Os afectos
de honra ter sempre um sorriso, uma
desencadeiam uma
anedota, uma história engraçada
premência de expressão.»
para contar […]. Estar bem-disposto,
para ele, era uma obrigação moral,
e eu concordo!» Afirma que «com
um sorriso se podem abordar problemas sérios ou simplesmente jogar, ludicamente. Um
sorriso é capaz de se transformar num elo afectivo e efectivo de ligação de pessoas, é
capaz de desarmar mais que uma espingarda.» E é através do riso e da alegria que se
acha capaz de conquistar um mundo de jovens para a leitura, principalmente aqueles
que estão fartos de «ambientes cinzentos», de «rostos carregados e carrancudos» e de
«bafientos moralismos» (Soares, 2002, s. p.).
Nos seus livros, assistimos a uma revisitação do passado e do património
tradicional, nomeadamente nos textos adaptados da literatura oral, como por exemplo,
em Lengalengas (1988), Destrava-Línguas (1988), Adivinha, Adivinha (1991).
Para Luísa Ducla Soares, é indispensável que não se percam as tradições e a
memória daquilo que foi vivido e pensado antigamente. Na sua perspectiva, «essa
memória fortalece a identidade cultural, é a herança irrecusável que nos foi legada por
gerações e gerações. A literatura oral sobreviveu, por vezes ao longo de muitos séculos,
por constituir um repositório de arquétipos intemporais, de sabedoria acessível a toda a
gente» (Idem).
Um olhar particularmente atento às datas de edição de alguns dos seus títulos
revela, segundo Violante Florêncio, «marcas de ousadia e de intuição particularmente
notáveis» por parte desta escritora (Florêncio, 2001). Basta relembrar o texto pacifista
O Soldado João (1973), contemporâneo da guerra colonial, ou ainda, O Doutor Lauro e
o Dinossauro, datado igualmente de 1973, que, segundo a mesma autora, faz parte dos
«títulos que parecem ser de uma extraordinária intuição premonitória, ou de avanço no
tempo […]», já que através de um imaginário muito fértil fornecia indícios daquilo que
estava para acontecer, referindo-se à atracção das crianças e jovens por esta temática
tratada pelo cinema, pela literatura e por outras artes (Idem, op. cit., 4).
Por outro lado, em muitos dos seus textos, a escritora valoriza o entusiasmo infantil
perante as «conquistas científicas contemporâneas». Se é fundamental, para as crianças,
que conheçam o passado, também é preciso que tenham noções seguras sobre a própria
actualidade. Por isso, nas suas mensagens, tenta cativar o interesse das crianças para as
conquistas do homem no campo da ciência. Condu-las a sonhar com um futuro melhor,
que dependerá, em muito, destes mesmos avanços (Soares, s. d.). Afirma, ainda, a autora
de Três Histórias do Futuro (1982) e de A Cavalo no Tempo (2003) que «os jovens devem
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tomar consciência de que está nas suas mãos a possibilidade de inventar e produzir uma
sociedade melhor, e que tal passa pela ciência aliada à cidadania».
Confessando dar-lhe um profundo prazer confrontar o leitor com histórias do
passado, Luísa Ducla Soares encontra-se indiscutivelmente forçada (pelas suas vivências) a
retratar passagens ou «símbolos» históricos que a viram crescer. A Cavalo no Tempo (2003)
é um livro bastante elucidativo por abordar diversos temas, como as grandes descobertas.
A autora mostra-se bastante fragilizada com certas passagens da história do nosso
país. E justifica a recusa do Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, que lhe pretendiam
atribuir, em 1973, pela sua obra de estreia dedicada aos mais pequenos, A História da
Papoila, alegando que não recebia prémios de um governo que mantinha a censura
(Soares, s. d.). O sólido espírito da escritora, claramente expresso contra a censura, parece
ser resultante da sua educação e do contacto bastante próximo que manteve com o seu
pai, revelando tê-lo elegido como seu interlocutor preferido quando descobriu nele uma
pessoa verdadeiramente conhecedora de todas as consequências da ditadura.
Luísa Ducla Soares deixa, implicitamente, em alguns dos seus textos, estes motivos
que marcaram decisivamente a sua personalidade. Fruto de uma ousadia singular,
O Soldado João (1ª edição – 1973) é um forte exemplo de uma história onde é possível
identificar, como pano de fundo, o momento histórico português da guerra colonial, que
então decorria. A escolha deste tema não terá sido fruto do acaso, uma vez que surgiu
publicado no mesmo ano em que, por razões políticas, recusou o seu primeiro prémio
literário, anteriormente referido.
Luísa Ducla Soares revela-nos a forma como se processa o seu «acto criador». Diz
a escritora que «a criação de um texto literário, no seu próprio caso, passa-se às vezes
praticamente sem intervenção consciente». Tendo sempre lápis e papel na sua mesinha
de cabeceira, a autora não deixa que a sua imaginação se perca. Sem saber, ao começar,
como e onde irão acabar as suas palavras, deixa-se «embarcar nessa aventura de [s]e
entregar à inspiração» (Idem).
Luísa Ducla Soares tem um olhar atento e dorido sobre os socialmente
desafortunados e mais fragilizados. A autora afirma preconizar a solidariedade, a
dignidade dos pobres, injustiçados e desprotegidos, e ambicionar um mundo para todos,
fraterno e aberto (Idem). Ao contar-nos um episódio menos agradável da sua infância,
entendemos que a problemática das diferenças sociais foi um assunto que, desde cedo,
a marcou profundamente. Pela sua feição particularmente emotiva, consideramos
pertinente uma transcrição das palavras da autora: «Em frente às minhas janelas havia
um chafariz monumental onde, ao longo do dia, mulheres com bilha à cabeça iam
buscar água. A minha mãe recordou-me algumas vezes a vergonha que sentia quando
eu perguntava às amigas dela se tinham água em casa. Parece que foi das primeiras
perguntas que fiz. Nunca me dei com pessoas do meu bairro porque eram consideradas
“uma gentinha”. Quando saía, a minha mãe dizia às outras mães que eu tinha uma
doença contagiosa para os filhos delas não se aproximarem de mim. Andei até aos doze
anos em colégios estrangeiros, longe dali. E no 3.º ano (actual 7.º), o meu pai achou que
eu tinha de conhecer a vida e matriculou-me no liceu» (Idem).
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Multiculturalismo, identidades permeáveis e
literatura infanto-juvenil
Comentário com vista à formação leitora de Os Ovos Misteriosos, de Luísa Ducla Soares

José António Gomes
Sara Reis da Silva
Ana Margarida Ramos
RESUMO
A abordagem que a seguir se apresenta centra-se em Os Ovos Misteriosos, conto infantil em formato de
álbum da autoria de Luísa Ducla Soares, com ilustrações de Manuela Bacelar. Trata-se de uma obra em
que isotopias como a convivência multicultural, a tolerância, a aceitação da diferença ou a fraternidade
são fundamentais. Na leitura efectuada, salientam-se, ainda, aspectos relativos à arquitectura narrativa,
à configuração simbólica de alguns elementos, bem como ao estilo quer da autora, quer da ilustradora.

1. Publicada, pela primeira vez, em 1994, pelas Edições Afrontamento, na colecção
«Triciclo Voador», a obra Os Ovos Misteriosos, de Luísa Ducla Soares (n. 1939, Lisboa) é
uma das mais divulgadas do extenso conjunto de textos desta autora, que se estreou
na escrita para os leitores mais jovens, em 1972, com A História da Papoila. O conto
seleccionado encontra-se traduzido em neerlandês e em francês, tendo sido também
publicada, em França, uma edição bilingue.

2. Com mais de meia centena de títulos editados, um universo plural em que
se incluem recolhas e adaptações do património oral, colectâneas poéticas, narrativas,
desde o conto à novela juvenil, texto dramático e, ainda, outras obras com um fundo
mais didáctico, Luísa Ducla Soares é uma das autoras mais reconhecidas da Literatura
Portuguesa comummente designada como infantil e juvenil.
Na globalidade, na sua produção literária, como, em outros lugares, já foi
explicitado (Gomes, 1997; Florêncio, 2001; Silva, 2005), detecta-se a ficcionalização
de temáticas como a convivência social, a harmonia possível na diferença, a aceitação
do Outro, a crítica social (ao materialismo, à sociedade de consumo, ao racismo, por
exemplo), sempre num discurso muito expressivo, coloquial, marcadamente lúdico, por
vezes, irónico, nonsensical e humorístico, e sempre próximo do destinatário. É o que se
constata na colecção «Sete Estrelas» (Livros Horizonte), em que se inserem contos como
A Menina Branca, o Rapaz Preto, O Homem Alto, a Mulher Baixinha ou A Menina Verde
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– alguns deles reeditados nas colectâneas Gente Gira (2002) e Tudo ao Contrário (2002) –,
em obras como O Soldado João (1973), A Princesa da Chuva (1984/2005), A Festa de Anos
(2004), ou no conto «Meninos de todas as cores», incluído em O Meio Galo e Outras
Histórias (1976). Este último texto foi, aliás, a base de uma maleta pedagógica organizada
pela UNICEF e pela OIKOS, em 1990, como apoio ao projecto escolar e à exposição «Um
Mundo de Crianças».

3. Também da narrativa breve seleccionada, Os Ovos Misteriosos, emerge uma das
linhas ideotemáticas fundamentais, como temos vindo a sugerir, da produção literária
de Luísa Ducla Soares. É esta a do «elogio da diferença», tópico para o qual acabam por
convergir outros vectores como o da tolerância, da solidariedade e, muito particularmente,
o da convivência multicultural, aspectos que determinaram a nossa opção por este texto.
Tratando-se de um conto profusamente ilustrado por Manuela Bacelar, a obra
escolhida para este comentário destina-se preferencialmente às primeiras idades,
situando-se tipologicamente na categoria do álbum narrativo.
Do ponto de vista estrutural, em Os Ovos Misteriosos, a trama narrativa,
pautando-se pela brevidade, pela linearidade e pela univocidade, desenvolve-se segundo
a arquitectura tradicional do conto, que se traduz numa situação inicial – neste caso, de
desequilíbrio para a protagonista –, nas peripécias, num ponto culminante e no desenlace,
momento em que se soluciona o conflito, em que a acção se fecha de modo eufórico e em
que se reafirmam alguns dos valores que, ao longo de todo enredo, se ensaiam. Desde o
início, o discurso literário rege-se por uma simplicidade lexical e sintáctica, por um tom
coloquial, pela presença de segmentos dialogais, pela tendência para o visualismo e ainda
pela integração expressiva de pequenos segmentos poéticos – quase sempre quadras
rimadas com uma estrutura repetitiva –, um conjunto de estratégias que favorecem, de
um modo determinante, a adesão dos leitores mais novos. Mesmo o enigma que o título
introduz a partir do nome «ovos» e do próprio adjectivo «misteriosos», coadjuvado, à
medida que a acção vai avançando, pela capacidade de facultação doseada ou paulatina
da informação, desempenha um relevante papel na captação da atenção do destinatário
extratextual.
Os Ovos Misteriosos, uma «fábula simples e bem-humorada» (Gomes, 1997, 47)
introduzida a partir da fórmula hipercodificada «Era uma vez», coloca em primeiro plano
uma galinha, figura anónima, como todas as outras com quem «contracena», que se
revela, desde o início, como uma personagem personificada, com alma, voz, um forte
desejo e muita determinação:
«Era uma vez uma galinha que todos os dias punha um ovo. E todos os dias vinha
a dona, com uma cestinha tirar-lho.
– Já pus 1.000 ovos. Podia ser mãe de mil filhos. Mas não tenho nenhum por causa
da gente gulosa – cacarejou certa manhã a galinha. – Vou fugir.» (Soares, 1994).
O sonho da maternidade, que, muitas vezes, quer na literatura tradicional, quer
na literatura de potencial recepção infantil, surge associado à figura animal mencionada,
aliado ao da liberdade, motivam a partida da futura mãe-galinha que, assim, deixa para trás
um lugar de cativeiro para se aventurar num espaço desconhecido, a mata ou o bosque, e
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cumprir a sua vontade. Capoeira e mata/bosque, espaços físicos da acção narrada, opõem-se do ponto de vista simbólico. Na verdade, enquanto o primeiro espaço é dominado
pela clausura, pelo aprisionamento, pela solidão/isolamento e pela frustração, o segundo
destaca-se pela relativa segurança, pela intimidade e pela superação do «obstáculo» que
possibilita, funcionando, ainda, enquanto cenário de conhecimento e de confronto com
a perspectiva do Outro. Aliás, é neste espaço de liberdade que se situa, ainda, um outro,
o ninho, local matricial da coexistência harmoniosa, da diversidade e da concretização
do sonho. A pluralidade de seres, que este «ninho cheio de ovos de todos os tamanhos e
feitios» (Soares, 1994) guarda, surpreende e faz prever a possível coabitação de figuras
diversas, à semelhança, aliás, do que acontece em outros textos de potencial recepção
infantil, como, por exemplo, no clássico O Patinho Feio, de H.C. Andersen.
As cinco diferentes personagens animais, escondidas nos distintos ovos – o
papagaio, a serpente, a avestruz, o crocodilo e o pinto –, unidas por fortes laços de
fraternidade, convivem de modo saudável, agem de acordo com a sua essência e unem-se numa difícil situação de perigo. A ligação que entre si celebram, bem como as várias
acções apaziguadoras da mãe-galinha, do ponto de vista simbólico, parecem redundar
num cenário de ordem e perfeição. O respeito pela singularidade de cada um dos seus
filhos, bem como a compreensão e o amor maternais que determinam a actuação da
protagonista, constituem elementos prevalecentes e fundamentais não só em relação à
construção diegética, mas também quanto «efeito de espelho», ou seja, ao reflexo do
mundo ficcional no mundo social e real que a leitura deste conto possibilita.
De facto, o comportamento das personagens animais deixa antever alguns
dos sentidos, dos valores, das críticas e dos «recados» que Luísa Ducla Soares veicula,
com invulgar vivacidade, na narrativa seleccionada. A galinha, verdadeira heroína,
manifestando a sua felicidade e o seu amor por todos os seus diferentes filhos, a quem
dedica, por igual, afecto, atenção e respeito, vê-se confrontada com uma atitude explícita
de marginalização e de preconceito por parte das suas congéneres:
«– Olhem a minha ninhada! – mostrava ela às galinhas do mato. – É tão variada,
é tão engraçada.
– Trata só do teu pinto. Não ligues aos outros bichos – aconselhava a perdiz.
Mas como podia ela abandoná-los depois de os ter chocado com tanto amor? Que
outra mãe havia de tratar deles?» (Soares, 1994)
Na verdade, estas figuras testemunham, à semelhança do que ocorre nas fábulas,
o comportamento humano e, mesmo, alguns dos aspectos inerentes à sociedade coeva,
como sejam, por exemplo, a rejeição da diferença, o racismo ou a valorização das
aparências.
Em Os Ovos Misteriosos, verifica-se, ainda, um confronto ou um conflito desigual
entre as personagens animais e as personagens humanas, aparentemente mais fortes,
determinadas em exercer o seu poder sobre aquelas, desrespeitando o valor da sua vida
e desempenhando o papel próximo do vilão, uma recriação em que parece estar implícita
uma carga pejorativa, através da qual se «desumaniza os humanos» e se denunciam
genericamente – note-se que estas personagens são anónimas – alguns dos seus defeitos.
O desenlace positivo e exemplar suscita, portanto, o (re)encontro com as isotopias
estruturantes desta narrativa fechada. Com imaginação e humor, a resolução do conflito é
| 30 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

apenas possível pela compreensão mútua, pela união – que faz a força –, pela entreajuda
e, somente desta forma, as personagens deste conto, em particular a galinha, vêem
concretizados os seus desejos.
Num estilo que Natércia Rocha apelida de «sereno e decidido» (Rocha, 1984,
110), expressão a que acrescentaríamos o adjectivo vivo, Luísa Ducla Soares propõe, em
Os Ovos Misteriosos, um encontro literário, visivelmente enriquecido pelo discurso artístico
de Manuela Bacelar, com um mundo afectivo em que a pluralidade de espécies animais
e a sua tranquila convivência sinalizam, com subtileza, a possibilidade de que o mundo
dos Homens também assim possa existir. A pluralidade cromática das extensas ilustrações
(muitas vezes, em página dupla), o seu predomínio em relação ao texto linguístico, que,
frequentemente, surge em locais «secundários» da página, bem como a representação
expressiva das emoções que vão dominando as personagens intervenientes, um percurso
estético em tudo consentâneo com a própria narrativa verbal, funcionam como factores
de atracção do leitor e também como sugestivos elementos de reiteração das temáticas
basilares que o conto em análise esboça. De salientar ainda que Manuela Bacelar opta,
neste livro, por aquele seu registo mais alinhado com uma linguagem que se apresenta
como misto de caricatura e de cartoon. Tal registo sublinha em geral as virtualidades
humorísticas de narrativas para os mais novos e distingue-se claramente da linha mais
dramática da ilustradora, marcada pelos tons escuros e suportada pelo recurso ao óleo ou
ao acrílico, como é visível em Silka (1989), de Ilse Losa, A Sereiazinha (1995), de Andersen
e em outras obras.

4. Em Os Ovos Misteriosos, conforme procurámos aflorar ao longo da nossa análise,
Luísa Ducla Soares aborda um dos tópicos mais recorrentes na sua escrita. Nesta narrativa
atemporal, em que actua um número restrito de personagens, predominantemente
animais, seguindo alguns dos modelos da escrita de potencial recepção infantil, a autora
testemunha uma singular capacidade narrativa, que espelha a opção por um conjunto de
estratégias discursivas (como o tom humorístico ou o carácter dialógico) bastante eficazes
no processo de aproximação ao receptor. Sem moralismos forçados, Os Ovos Misteriosos
reveste-se de uma importante dimensão ética, ficcionaliza temáticas fundamentais, como
a paz na diferença ou a união e a solidariedade, e espelha simultaneamente um olhar
atento sobre o real e o sonho de um mundo melhor. Neste, como em outros textos, Luísa
Ducla Soares parece apenas querer dizer que, para os Homens, no que toca à convivência
com o Outro, «é preciso crescer», sem esquecer que, felizmente, há «meninos de todas as
cores».
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Originalmente para: Congresso da Areal, Exponorte (2009) [comunicação escrita].

Do livro ao leitor
Luísa Ducla Soares

«A ideia de compor livros para crianças faria rir Lisboa inteira», afirmava Eça de
Queiroz. Mas desde então o panorama mudou e não têm sido apenas umas «senhoras
inteligentes mas pobres», como ele preconizava, que se têm dedicado a tal tarefa. Alguns
dos vultos mais proeminentes da sua geração como Antero de Quental, Gomes Leal,
Maria Amália, Guerra Junqueiro, nela se empenharam como pioneiros, conduzidos por
um espírito de missão. A literatura infantil foi-se afastando do seu estatuto de parente
pindérico, arvorando-se em panaceia para os males da iliteracia, ganhou prestígio na
escola e na sociedade, guindou-se a best-seller com a obra de J.K. Rowling, e hoje fica
até bem a escritor galardoado que se preze, a diva do espectáculo como a Madona ou a
craque do futebol como Luís Figo dar um ar da sua graça como autor de contos infantis.
Revelam as estatísticas que as publicações para crianças não param de crescer;
apesar das lamúrias dos livreiros, as vendas sobem empurradas pelo dinamismo do Plano
Nacional de Leitura. Traduz-se muito, mas a produção nacional vai singrando menos mal,
com mais de uma dezena de autores consagrados que me abstenho de enunciar.
Pedem-me para falar do livro como criação e, nesse particular, estou certa que cada
autor terá uma motivação própria para escrever e uma vivência específica da escrita. A
propósito não posso deixar de recordar uma antologia que organizei há anos, justamente
para a Areal, a editora que patrocina este encontro. Intitula-se De que São Feitos os
Sonhos, e nela quase uma vintena de escritores se confessa. Uns procuram através da
literatura infantil retornar ao paraíso perdido da própria meninice. Outros experimentam-na para entreter garotos da família, para motivar alunos, para ocupar o tempo.
Há quem aceite encomendas para engordar a bolsa, quem rabisque por desfastio,
quem descubra aí a sua paixão.
Cada caso é um caso.
Quando vamos às escolas somos quase sempre confrontados com a inevitável
pergunta: «Como é a vida de um escritor?»
Rio-me e conto percursos de existências bem díspares, revelo alguns sonhos de
colegas de ofício, algumas das suas extravagâncias, pois muitos as têm.
Eu comecei a escrever poemas aos dez anos. Na adolescência, qual Sherazade de
trazer por casa, pus-me a inventar para o meu irmão mais novo intermináveis histórias
povoadas de heróis mirabolantes. Limitava-me então a narrá-las e nunca as passei a
escrito. Mas foi essa tarimba e a crítica desassombrada de um miúdo rezingão que me
ensinaram muito do que sei.
Tirei depois um curso de letras e enveredei por projectos de escrita para adultos.
Até que um dia, por brincadeira, a minha lapiseira me puxou para um conto infantil:
A História da Papoila, sem pré-aviso nem explicação. Talvez por ter recusado o Prémio
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Maria Amália Vaz de Carvalho com que
«Escrever para crianças
o SNI pretendeu galardoá-la, Saramago,
exige respeito e a
que estava à frente dos Estúdios Cor,
me tenha encomendado seis livros para
convicção bem arreigada
o ano seguinte. Foi provavelmente essa
de que nada é bom
oportunidade que, paralelamente com
demais para elas.
o nascimento dos meus filhos, me ligou
definitivamente ao universo das crianças.
Implica a paciência de
Comecei a interessar-me cada vez mais
andar com um poema
pelos seus problemas concretos, a nível
dias e dias a martelar
familiar, psicológico, social. Usei-as como
cobaias de experiências literárias, e foi
na cabeça em busca da
um saber de experiência feito que me deu
melhor solução para um
coragem para publicar para faixas etárias
muito jovens.
verso coxo. Implica a
Escrever para os jovens exigirá uma
coragem de refazer ou
especialização? Ou apenas a adequação
deitar fora muito do que
que o bom senso aconselha?
Implica, antes de mais, o
produzimos. Implica
conhecimento do que são crianças reais,
a humildade de nos
não as confundindo com fantasiados
anjinhos de asas brancas, demónios
sentarmos de joelhos,
traquinas ou débeis mentais.
à altura dos miúdos e,
Gostaria de citar aqui um
cara a cara, ouvirmos as
depoimento de Sophia de Mello Breyner
sobre o início da sua carreira de escritora
suas reacções.»
infanto-juvenil. Seus filhos tinham então
sarampo e ela começou por lhes contar as
histórias que sabia de cor. Passo agora a citar: «Depois mandei comprar alguns livros que
tentei ler em voz alta. Mas não suportei a pieguice da linguagem nem a sentimentalidade
da “mensagem”. Uma criança é uma criança, não é um pateta. Atirei os livros fora e
resolvi inventar. Procurei na memória aquilo que me tinha fascinado na minha própria
infância.»
Também eu tentei ler a meus filhos obrinhas bem-intencionadas que pus de lado por
me provocarem fortes alergias que me conduziram a optar por modelos diametralmente
opostos.
Escrever para crianças exige respeito e a convicção bem arreigada de que nada é
bom demais para elas. Implica a paciência de andar com um poema dias e dias a martelar
na cabeça em busca da melhor solução para um verso coxo. Implica a coragem de refazer
ou deitar fora muito do que produzimos. Implica a humildade de nos sentarmos de
joelhos, à altura dos miúdos e, cara a cara, ouvirmos as suas reacções.
Mas o que é próprio para crianças?
Que pozinhos de perlimpimpim deve usar o mago da literatura infantil para
encantar ouvintes ou leitores?
Para os meus caldos de bruxaria recorri, primeiramente, aos ingredientes que
comigo funcionaram na infância.
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Andei num colégio inglês, cresci ouvindo nursery rhymes, e, talvez por isso,
a envolvência rítmica, a música misteriosa mas contagiante das palavras são algo que
assimilei e sempre me acompanhou. Os trava-línguas e toadas infantis com que o meu
pai me divertia constituem para mim as mais gratas recordações de infância. Nos desvãos
mais antigos da memória encontrei, intactas, vivências inspiradoras de que não abdico.
Em segundo lugar, a minha própria experiência da oralidade, como contadora,
teve um peso indiscutível.
Em terceiro lugar, nunca abdiquei das técnicas que adquiri na análise e realização
de textos para adultos.
Há quem, ingenuamente, considere que escrever para os mais novos é tarefa
facilitada, refúgio para quem não conseguiu visibilidade na chamada grande literatura.
Nada mais errado!
Levantam-se a quem se dedica à literatura infantil várias questões, das quais
sobressaem quatro: a da temática, a da linguagem, a dos valores morais e a do aspecto
lúdico.

1. Temática
Serão todos os temas adequados ou existem, à partida, alguns especialmente
indicados, como as histórias que apresentam como protagonistas crianças, animais, e
privilegiam enredos de aventuras?
Deveremos limitar-nos a recriar a realidade ou, pelo contrário, só ganhamos em
pisar os caminhos coloridos da fantasia onde voam as fadas, os sapos se transformam em
príncipes e se escancaram grutas quando se pronunciam as palavras «Abre-te, Sésamo»?
Podem e devem conviver lado a lado carapaus e sereias, lagartixas e dragões? As
abóboras utilizadas na culinária poderão servir para engrossar a sopa e, simultaneamente,
transformar-se num coche dourado?
Os contos tradicionais mantêm a sua actualidade, testada durante séculos, ou
porão em risco uma visão moderna, realista do mundo?
Já que estamos num mar de interrogações, que dizer da ficção científica, que nos
atira para um futuro onde o inverosímil se torna plausível?
Pessoalmente não vislumbro qualquer incompatibilidade na coexistência de todas
estas realidades, pois elas co-habitam no espírito das crianças. A fantasia faz parte de um
faz-de-conta estimulante e divertido que se entrelaça com o real…
Mas não se justifica a manutenção de temas tabus?
Os nossos meninos não vivem em redomas. São vítimas de crises sociais, assistem a
actos de violência doméstica, servem de moeda de troca em casos de divórcio. Convivem
com colegas que os roubam nos recreios, que exercem o bullying, para não falar de
situações mais graves. Mas acreditam, até certa idade, que existe o Pai Natal, e terão
sempre de acreditar em algo positivo para que a vida tenha sentido.
Os contos tradicionais ensinaram-nos, ao longo dos séculos, que a convivência,
através da ficção, com certas situações dramáticas pode constituir uma espécie de
psicanálise que nos habilitará a vencer mais facilmente os nossos próprios dramas. Mas os
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contos tradicionais acabam bem, com a derrota do lobo mau, o casamento da princesa,
o êxito do Polegarzinho. Quem convive e conversa com crianças sabe, sente, quais são os
assuntos que mais lhes interessam e sabe também que de tudo se pode falar, o problema
é como.
Se a abordagem de assuntos como o sexo, a morte, a droga e a violência exige
sensibilidade, bom senso, sentido de oportunidade, devemos também estar atentos a
uma pecha vulgar em literatura infantil: a tendência para a infantilização, que pressupõe
que a criança é incapaz de assimilar situações que intui, quando as não descortina com
nitidez à sua volta.
Há quem aposte nas histórias para adormecer, eu aposto mais nas que servem para
acordar!

2. Linguagem
Falemos agora da linguagem, domínio em que referida propensão para o
infantilismo se agrava, empanturrando os jovens leitores com palavras doces e fofas,
preferencialmente terminadas em inho.
A propósito, gostaria de citar as considerações de Aquilino Ribeiro sobre o assunto:
«A leitura […] pode ser e é uma forma de ensinança sem deixar de ser uma
diversão. De modo que a palavra estranha ou ignorada é na leitura como um monumento
que o turista encontra no seu caminho e visita se é curioso. […] Não me parece nada
pedagógico que o autor considere a inteligência infantil apenas no estádio já percorrido
ou segundo uma estratificação de faculdades.»
Cada novo vocábulo é uma descoberta e uma conquista. Assimilá-lo e saber utilizá-lo é também uma forma de crescimento.
Mais uma vez me parece que o conhecimento real das crianças deverá mostrar a
cada autor (e também a cada professor) qual o equilíbrio possível entre a simplicidade e
o recurso a novas palavras, as mais correctas, expressivas, definidoras, as palavras mágicas
capazes de encantar.
Infelizmente assistimos hoje a uma tremenda depauperização linguística que limita
a capacidade de comunicação, fere sintaxe, ortografia e se acentua com o uso de mensagens
de telemóveis e conversas na internet em que as palavras são contraídas, trucidadas, em
que certos chavões internacionais como substituem expressões portuguesas. Os smileys,
esses bonequitos sorridentes ou chorões exprimem, numa estereotipada caricatura, uma
abrangência de sentimentos recorrendo apenas à imagem.
É preciso, através dos livros, contrariar essa tendência.

3. Moral ou mensagem
A literatura infantil sempre foi aproveitada para veicular preceitos morais. É
disso um bom exemplo a fábula que, recorrendo ao exemplo de animais, tem, desde o
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Panchatantra indiano, passando por Fedro, Esopo e La Fontaine, procurado meter na
ordem os meninos.
Contos de fundo religioso, histórias de proveito e exemplo, biografias de homens
célebres têm vindo a acompanhar os mais novos, ao longo das épocas, nos currículos
escolares e nem nos momentos de ócio e distracção os perderam de vista.
A laicização actual da sociedade e, por arrastamento, da literatura infantil,
o descrédito de muitos valores tidos como fundamentais e indestrutíveis têm vindo
a criar certa insegurança especialmente por parte de professores que procuram
desesperadamente obras modernas e de qualidade que forneçam a alunos à deriva ilhas
onde possam ancorar.
Há tempos desloquei-me a uma escola onde algumas prateleiras da biblioteca
estavam organizadas em função dos valores morais que os livros transmitiam. Fiquei um
pouco perplexa mas não deixei de reflectir sobre o assunto.
Para mim, são fundamentais os valores éticos e os direitos universais, mas não
precisam de ser enunciados numa história, basta que transpareçam nas entrelinhas
quando os pretendemos transmitir. A literatura infantil não deve confundir-se com um
catecismo ou manual de regras de bons costumes e, quando tal acontece, mais facilmente
consegue afugentar que atrair leitores. O escritor de literatura infantil não pode abdicar
de convicções mas não há-de transformar-se em agente de propaganda. Vezes demais tal
tem acontecido em meios totalitários, intolerantes.
Mais importante me parece não desvirtuar a realidade, mesmo recorrendo à
fantasia.

4. Elemento lúdico
Um livro de literatura infantil deve ler-se por prazer, não obedecendo assim às
normas das obras didácticas, ainda que, através dele, muito se possa aprender. Convém,
aliás, não o associar em demasia a um trabalho de casa imposto pelo professor o que, por
si só, lhe retira parte do encanto.
A vertente lúdica e a independência em relação a obrigações escolares são
ingredientes que convém cultivar.
A diversão torna-se necessária e urgente em todas as idades e mais ainda nos
verdes anos.
O humor, pouco privilegiado na literatura portuguesa em geral, não é, por
definição, brincadeira alheada de seriedade, desenvolve e aguça o sentido crítico, de
forma divertida. Pode constituir crítica velada, subversão perante o conformismo estéril,
pedrada no charco dos dias cinzentos.
O notável tesouro do folclore infantil nacional revela-nos que o que sobrou do
muito que anonimamente se inventou nesse domínio, foram, prioritariamente, contos,
canções, lengalengas, trava-línguas cheios de graça, irreverência, expressividade. Todo
esse manancial viajou, de boca em boca, por vezes de costas voltadas para a escola, mas
foi essencial para as crianças. Eu tenho, tanto quanto possível apostado nele, e não me
arrependo.
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Outros autores dão primazia a outros elementos lúdicos, com comprovado sucesso.
O trabalho do escritor actual não se confina ao seu gabinete de trabalho (quando
o tem), à sua estreita torre de marfim onde mira o próprio umbigo e contempla as fotos
dos que lhe estão próximos. É-lhe facultada e exigida a deslocação periódica a bibliotecas
e escolas, estabelecendo um contacto permanente com o público-alvo – as crianças –,
e com os intermediários – educadores e professores. Tem então a possibilidade de pôr
à prova o que produz. De ver os seus textos ilustrados, dramatizados, declamados ou
servindo de modelo a composições infantis. Sente-se como um elemento de uma grande
equipa constituída por bibliotecários, animadores, docentes.
Está permanentemente a ser bombardeado, em entrevistas espontâneas ou
programadas, por centenas de perguntas. Embora tais interrogatórios não primem pela
originalidade, por vezes suscitam uma reflexão sobre os fundamentos da escrita, a missão
do escritor infantil, as técnicas a utilizar para atingir os objectivos. De qualquer forma
permitem aquilatar a aceitação de certas mensagens, estilos, fornecem uma crítica assaz
pertinente aos livros que vamos publicando.
Deveremos ceder a ela? Ou, ao fazê-lo, estamos a prescindir de convicções para
entrarmos facilmente nos circuitos comerciais, escrevinhando o que sabemos de antemão
que terá aceitação e venda certa?
Deveremos ceder às exigências didácticas dos professores, facilitando-lhes a vida
com textos que sejam 3 em 1: aventura empolgante, literatice quanto baste e colherada
transbordante de valores morais?
A equipa em que o escritor de literatura infantil se integra excede ainda a dos
professores, na medida em que somos também assediados por autarquias, associações ou
editoras, que nos encomendam livros de divulgação, de ficção, ou originais destinados a
figurarem expressamente em compêndios.
Perderemos com isso a nossa liberdade ou, pelo contrário, ganhamos a segurança
de que, com tal parceria, a nossa voz chegará àqueles que não frequentam livrarias,
bibliotecas e, de outra forma, nunca nos ouviriam?
Elaborei, por encomenda, textos para manuais, livros sobre bibliotecas, direitos
humanos, figuras célebres. Nunca por tal me considerei mercenária, na medida em que só
aceito projectos que assimile como meus, e tem-me sido extremamente grato trabalhar
neles, só ou em colaboração.
Tenho rabiscado, por desafio, contarelos feitos a meias com crianças, pela internet.
O mesmo se tem passado com letras de canções que frequentemente me solicitam. Sem
qualquer compensação económica.
Em contrapartida, recusei inúmeros pedidos bem pagos por me desagradarem ou
me sentir incapaz de os interiorizar, apesar de interessantes.
Na escrita, quer acabe por ser direccionada para adultos ou crianças, há sempre
algo de imprevisível e inexplicável: a inspiração.
Eu acredito no condão da Fada Palavrinha. Sem o toque da fada, nada feito. Os
ratos não se transformam em cavalos, o sapo não vira príncipe, a Bela Adormecida bem
morre no sono eterno. Sem a Fada, os sons não tocam música, as frases não fluem como
rios, o espelho da realidade embacia-se de névoas.
Mas a escrita, como qualquer outro trabalho que se preze, tem uma perfumada e
leve percentagem de inspiração e um bem mais árduo e prosaico processo de transpiração.
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Exige empenho, dádiva, sentido crítico.
«A escrita, como
Implica paciência para revisões, coragem
qualquer outro
para deitar fora o que não atinge um
patamar de qualidade.
trabalho que se preze,
Não, não bastam senhoras bemtem uma perfumada
-intencionadas e inteligentes, como
e leve percentagem
preconizava Eça de Queiroz, para dar
corpo à literatura infantil. Pois nada é
de inspiração e um
bom de mais para as crianças.
bem mais árduo e
Mas como chega o livro do autor
ao leitor? Por artes mágicas, levado num
prosaico processo de
tapete voador?
transpiração. Exige
De forma bem mais prosaica,
empenho, dádiva,
passando por numerosos intermediários.
Se as estruturas que o Ministério
sentido crítico. Implica
da Educação, o da Cultura e as Autarquias
paciência para revisões,
fornecem são importantes, fundamental
é o papel de educadores de infância,
coragem para deitar fora
professores e bibliotecários. Tenho
o que não atinge um
encontrado profissionais extraordinários,
capazes de transformar uma comunidade
patamar de qualidade.»
de
crianças
de
extractos
sociais
desfavorecidos em inseparáveis amigos
dos livros. Em contrapartida, também
deparei com docentes que detestam ler,
«Mas como chega o livro
que ignoram tudo sobre literatura infantil
do autor ao leitor?
e estão fartos de aturar miúdos. Já me
apeteceu abandonar certas sessões em
Se as estruturas que o
que os participantes nada leram e nem
Ministério da Educação,
sequer sabem o nome do autor convidado.
o da Cultura e as
Nunca o fiz por respeito às crianças.
Não há hoje desculpas por parte de
Autarquias fornecem são
quem tem poucos conhecimentos sobre o
importantes, fundamental
que se publica para os mais novos. A Casa
da Leitura apresenta, pela internet, ampla
é o papel de educadores
e diversificada informação sobre livros,
de infância, professores e
agrupada por idades e grau de autonomia
bibliotecários.»
dos seus destinatários. Faculta biografias,
entrevistas, depoimentos, links para outro
sítios interessantes e sugestivos.
Há quem diga que os miúdos não lêem. Mas lêem e lêem cada vez mais como
mostram as estatísticas. Para tal tem definitivamente contribuído o Plano Nacional de
Leitura que se instalou para ficar. Alguns autores e editoras criticam certos critérios de
selecção ou a abertura que permite a inclusão de títulos que não serão de primeira água.
Todas as selecções são passíveis de contestação. A verdade é que a chancela do Plano,

~
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colada na capa das obras, tem vindo a chamar a atenção mesmo dos menos atentos,
levando pais, docentes, simples ofertantes de uma prenda ocasional a decidirem-se por
um livro.
Fala-se de livros, e o facto de se falar neles transforma-os em tema de interesse
partilhado. Senão, vejamos o que sucedeu com o caso paradigmático de Harry Potter, obra
decerto notável mas que teve a apoiá-la uma campanha de publicidade internacional,
levando jovens que não liam uma linha a devorarem centenas de páginas compactas, a
fazerem filas, pela noite fora, à porta das livrarias para adquirirem novos títulos.
A criança precisa de se sentir integrada numa comunidade de leitores (na família,
na turma, no país) para que nela desperte o gosto pela leitura.
Então deixa de ser segregada, rotulada de caixa de óculos, de traça, de rato de
biblioteca.
Com os livros irá desenvolver a capacidade de concentração (bastante abalada
pelos audiovisuais), aprenderá muito sobre o mundo e as suas gentes, dará largas à
fantasia, será levada a reflectir e ganhará gosto pela língua em que se exprime.
Há quem afirme que o computador, que está a entrar em força nos hábitos
infantis, irá dar uma machadada fatal no livro, que os pessimistas há décadas consideram
em perigo.
Não tenho diploma de bruxa para fazer futurologia.
Consumidora e autora de livros, comprazo-me com o livro-objecto, com a sua
textura, a sua imagem, com o facto de se poder ler sem apoios tecnológicos.
Mas não sou menos consumidora de informática. O meu trabalho na Biblioteca
Nacional exige uma pesquisa permanente em bases de dados, longas viagens nas auto-estradas, becos e labirintos da internet. Já fiz sites, CDs, e não me parece que a criação
literária seja incompatível com as mais recentes inovações.
O que importa é ler, comunicar, é deslumbrarmo-nos com coisas maravilhosas, é
estar atento ao que se passa no mundo.
Haverá uma diferença substantiva entre a História do Dia de António Torrado
publicada na internet e a sua versão impressa?
Esquecemo-nos de que, na antiguidade, se empregou o papiro, mais tarde se
usaram peles de animais como suporte para a escrita. Daí se passou ao papel sem que viesse
mal ao mundo. A letra manuscrita deu lugar aos caracteres inventados por Gutenberg e
os livros ganharam em expansão.
A inventividade do Homem é imensa e ainda bem.
Que nos reservará o futuro?
Provavelmente o E-book para os tempos mais próximos. Irá ele suplantar as
publicações que agora folheamos?
E depois? E depois?
Dizia António Sérgio que o livro só existe se for lido.
Neste momento há um, há muitos livros na estante à espera que um menino lhes
deite a mão e os leia. Todos nós podemos ajudar a fazer um livro existir.
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Originalmente para: XVI Encontro de Literatura para Crianças, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian (6, 7 e 8
de Outubro de 2004) [comunicação], posteriormente publicada no boletim O Bloco de Nautas – XVI Encontro de
Literatura para Crianças (Abril de 2005). Lisboa: Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, p. 123-132.

Os novos nautas
Luísa Ducla Soares

Trabalho na Biblioteca Nacional, vivo rodeada de 3 milhões de obras manuscritas,
impressas e, desde há alguns anos, tenho, sete horas por dia, um computador à minha
frente que me liga a uma incomensurável rede de informação.
Se, antigamente, considerava impensável viver sem livros, hoje afigura-se-me
também impensável dispensar as múltiplas potencialidades que a informática proporciona.
Já não escrevo prosa sem recorrer ao processamento de texto, substituí a
generalidade da correspondência por e-mails, pesquiso na internet, dou entrevistas em
chats. Trabalho, divirto-me, arranjo e cultivo amizades através do pequeno ecrã.
Ah, como é fantástico carregar num botão mágico que nos leva a viajar no novo
tapete voador! Tendo por companheiro um rato, posso partir a qualquer hora, para
qualquer destino. Num abrir e fechar de olhos dou a volta ao mundo, aterro na Austrália,
nos Estados Unidos, no Iraque, na selva amazónica. Haverá maior magia?
Nunca me passa pela cabeça a ideia de que, embarcando nessa aventura, me afasto
da realidade, das pessoas de carne e osso. Pelo contrário. A realidade, muitas realidades
se me revelam e são seres humanos e não robôs que comigo comunicam, dedilhando
teclados com a mesma naturalidade com que conversam ou pegam numa caneta.
À nossa volta vão ruindo as paredes tradicionais que nos separam dos outros, as
contingências da distância, do estatuto social, da idade, das disponibilidades económicas,
da timidez. Parece que tudo se torna possível, que somos finalmente cidadãos da mesma
aldeia global.

Os jovens e a internet
Nada me admira que os pais, os professores, os bibliotecários se entusiasmem e,
simultaneamente, estremeçam com a atracção que os computadores exercem sobre os
mais novos.
http://www.leme.pt/criancas
Quem hoje entrar num centro de recursos multimédia vê-se frequentemente
confrontado com a seguinte cena: jovens acotovelando-se junto dos poucos computadores
existentes, esquecendo os livros que esperam, perfilados e abandonados, que um professor
exija a sua leitura.
Que pretendem os alunos? Utilizar os computadores para passarem trabalhos a
limpo porque muitos docentes já se recusam a decifrar caligrafias? Não necessariamente.
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A pesquisa
A grande aventura é ser um homem aranha capaz de se mover na teia gigantesca
que dá a volta ao mundo.
Rapidamente aprendem a dominar as técnicas de navegação e lá vão eles
singrando, com ou sem destino, numa ânsia de descoberta. Seguem rotas imprevisíveis,
embatem em escolhos, desviam-se, deixam-se encantar pelo canto das sereias, aportam a
ilhas miríficas, inesperadas. Vivem no computador a sua odisseia.
Será a internet um local seguro e dimensionado para os mais novos?
Existem inúmeros sites direccionados especificamente para crianças e adolescentes,
aliando vertentes culturais e lúdicas. São maioritariamente em língua inglesa e os de
língua portuguesa depressa nos revelam que foram, quase sempre, produzidos no Brasil
ou traduzidos automaticamente, de forma desastrosa.
Há sites para todas as idades, a partir dos 2-3 anos, exigindo estes naturalmente o
acompanhamento de adultos.
De entre todos, gostaria de destacar A História do Dia, com contos diários de
António Torrado, que irá ser abordado numa das comunicações seguintes.
http://www.historiadodia.pt/pt/index.aspx
Várias instituições nacionais se têm empenhado em chegar aos mais novos pela
net. Eu própria colaborei num site, o da Presidência da República, que faculta uma
visita guiada ao palácio de Belém, nos apresenta um presidente próximo, que já foi
menino, permitindo que lhe escrevamos directamente. Inclui jogos sobre a Presidência da
República, o 5 de Outubro, o 25 de Abril. E apresenta histórias, em determinadas datas.
http://www.presidenciarepublica.pt/pt/main.html
Após algumas viagens, os nautas anotam as páginas preferidas, seleccionando-as
como favoritas, guardando os respectivos endereços para consultas frequentes.
Gostaria de saber quais as páginas e conteúdos preferidos dos nossos jovens
utilizadores, mas nos estudos que realizei referentes a dados portugueses não encontrei
tais dados.
Não nos iludamos, convencendo-nos de que as crianças se limitam aos sites que lhes
são dedicados. A sua curiosidade é insaciável e a internet faculta, incentiva inclusivamente
o acesso a matérias consideradas tabus, como a pornografia.
Não é apenas necessário que os técnicos que apoiam os mais novos nos centros
de recursos lhes ensinem as manobras necessárias à navegação na net, abandonando-os
depois numa aventura solitária de descoberta. Se a experimentação, o autodidactismo
são importantes, necessário também se me afigura que os jovens disponham de uma
lista seleccionada de endereços adequados às diversas idades e interesses elaborada por
adultos responsáveis. Ela funcionará como um mapa de boas enseadas onde lançar âncora.
Em casa, quando há um único computador, é habitual instalá-lo no quarto do
filho (segundo as estatísticas a que tive acesso os rapazes mantêm a primazia). Não seria
preferível colocá-lo na sala comum para que os pais se familiarizassem com a informática
e, de certo modo, partilhassem as viagens infantis?
O problema da censura a conteúdos, que neste momento abala especialmente as
bibliotecas americanas, é polémico. Entre o moralismo exacerbado, castrador e a total
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liberdade de acesso a páginas que incitam à violência, ao racismo, ao exibicionismo sexual
há que estabelecer um equilíbrio.

O correio electrónico
O e-mail constitui um dos programas preferidos dos jovens. Hoje é possível
escrever para o Japão e receber, cinco minutos depois, a resposta. Quem tem paciência
para esperar vários dias? As cartas passaram, com razão, a serem designadas como correio
caracol. Os postais estáticos em papel foram substituídos por postais electrónicos, muitas
vezes animados, acompanhados de música à escolha. Gratuitos, contemplam todas as
temáticas e celebrações.
http://alicevieira.net/
Este tipo de correspondência contribui largamente para a comunicação e
sociabilidade entre jovens, para a criação e manutenção de laços de relacionamento
pessoal e institucional.
São muitas as escolas que se correspondem com congéneres nacionais e estrangeiras,
ao longo do ano. Segui o exemplo da Escola EB 2,3 de Arouca, noticiado através do
seu jornal, O Caminho. Manteve com um colégio de Zamora assíduos contactos, que
culminaram com a visita de alunos portugueses a Espanha e vice-versa.
São evidentes as vantagens destes intercâmbios.

Chats (Internet Relay Chat)
Se os e-mails são, apesar de tudo, pouco mais que correio super expresso, o IRC
ou chat, como desejarmos chamar-lhe, é, de facto, uma conversa, por escrito, em tempo
real, com número indeterminado de participantes. Pode associar imagem, recorrendo a
uma câmara.
Há numerosos canais de chats dirigidos aos jovens, alguns sem temática específica,
outros orientados de acordo com os interesses dos participantes: sobre desportos, música,
ambiente, animais, amizade, etc.
Tendo entrado em diversos, concluí que em geral se limitam a típicas conversas
entre conhecidos ou pessoas que pela primeira vez se encontram.
O facto de os intervenientes utilizarem nomes fantasiosos fomenta a desejável
desinibição dos menos afoitos, mas permite, em contrapartida, que indivíduos suspeitos
se intrometam para fins pouco recomendáveis, ligados, por exemplo, à pedofilia.
Exigindo um rápido dedilhar no teclado, conduzem a algo que se aproxima da
estenografia, com a utilização sistemática de abreviaturas, símbolos que, para um não
iniciado, podem constituir uma linguagem cifrada.
Já existe inclusivamente em português um dicionário da internet e do telemóvel
de autoria de Jovana Benedito.
http://www.centroatl.pt/titulos/solucoes/dicionario-net-telemovel.php3
http://bvi.clix.pt/aprender/icons_emocao.html
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Uma conversa cara a cara vive também da expressão fisionómica que acompanha
as palavras. Para a substituir criaram-se os smileys que, por sinais gráficos, apresentam o
sorriso, a perplexidade, a irritação, todos os estados de alma. É possível mandar beijos,
abraços, chorar, deitar a língua de fora, dizer adeus com a ajuda destes ícones.
http://es.bestgraph.com/gifs/s_grands-1.html
Até, sem palavras, se pode oferecer uma rosa.
@»--;-O IRC pode atingir potencialidades muito mais amplas quando transformado em
meio de debate ou de criatividade colectiva. Gostaria de apresentar a experiência de
alguns em que participei, organizados pela Associação de Professores de Português.
O primeiro consistiu numa entrevista, na qualidade de escritora, com diversas
escolas do 1º ciclo, que tinham assim oportunidade de falar com alguém que conheciam
das páginas dos livros.
http://www.app.pt/nte/luisads/
O último suscitou a escrita colectiva de uma história que iniciei. Intitulei-a
A Menina do Capuchinho Vermelho no Século XXI para que a personagem central fosse
conhecida de todos. Confesso que estava receosa do resultado. A certa altura pareceu-me que cada escola puxava a história no seu sentido e que ela iria esfrangalhar-se. Afinal
tudo se compôs e acabou por ter sentido.

Fóruns de discussão e newsletters
Para jovens curiosos, participativos há fóruns de discussão em que são abordados
temas sobre os quais é possível emitir opiniões. Alguns surgem em jornais escolares,
outros em sites para jovens e não só:
http://www.nonio.uminho.pt/Netescrit@2/forum.htm
é dirigido a alunos do 1º ciclo.
http://www.cunsp.web.pt
encontra-se aberto a todos, independentemente da faixa etária.
Listas de endereços seleccionados permitem o envio de informação e contacto entre
os que nelas se inscreveram. Eventualmente contam com a colaboração de especialistas
nas matérias abordadas: cientistas, informáticos, escritores, músicos, etc.
Se nalguns países são numerosos os fóruns abertos à infância, entre nós são
raridade, começando a ter expressão apenas no final da adolescência, pelo que não me
irei alongar sobre eles.

Blogs
Estão actualmente muito em voga pois tornaram-se tribuna de figuras mediáticas.
Mas existem também blogs de crianças e adolescentes.
http://abcdosmiudos.blogspot.com
São frequentemente a versão informática dos diários. Diários que, em vez de se
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fecharem à chave, se publicitam. Verdadeiros ou falseados? Assinados pelo autor ou
recorrendo a pseudónimo? Como sabê-lo?
Quem escreve, mesmo para a gaveta, pensa em geral num destinatário mesmo
imaginário ou desconhecido. Escrever um diário corta a solidão de quem não tem
interlocutores próximos com quem compartilhar a intimidade.
Transcrevo uma página que me parece deveras interessante:
«Os blogs/sites dão-nos mais carinho e orgulho que certas pessoas.»
A autora envia aos leitores um abraço virtual:
«Estás a receber o meu abraço virtual. Por favor segue as instruções abaixo:
Coloca a mão direita no teu ombro esquerdo e a tua mão esquerda no teu ombro
direito... Agora aperta com toda a força!»
http://arco-iris.weglog.com.pt (já não apresenta a última mensagem)
Há blogs nitidamente intimistas, outros compartilhados por um grupo de amigos,
outros que revelam uma grande cumplicidade familiar, como o da Diana, miúda de 11
anos que tem estado nos tops da popularidade.
http://diana.blogs.sapo.pt/
Alguns apresentam inquestionável qualidade literária.

Páginas e jornais escolares
Várias escolas se têm empenhado na criação de páginas próprias, algumas
muito rudimentares, outras envolvendo e animando a comunidade escolar que aí se vê
representada.
Há as que se limitam a apresentar a fotografia do edifício escolar, riscos e rabiscos
de crianças, um endereço electrónico a par com as que incluem múltipla informação,
jornais on-line deveras elaborados que pressupõem um apoio informático profissional,
um clube de jornalismo na escola, um enorme empenhamento de professores e alunos.
Percorrendo uma relativamente ampla lista de sites, verifica-se que muitos
deixaram de ser acessíveis ou suspenderam a publicação.
O da Escola Secundária Sebastião da Gama, de Setúbal, destacou-se como o mais
interessante, num estudo abrangendo 500, seguido do da escola Emídio Navarro de Viseu.
A imagem da sua página inicial poderá não prenunciar todas as potencialidades
que oferece e vos aconselho a explorar.
http://www.prof200.pt:9999/users/essg/escola/default.asp
O jornal Público tem organizado concursos de jornais escolares em que têm
participado numerosos periódicos on-line, concursos que têm funcionado como
importante estímulo a projectos jornalísticos.
Algumas destas publicações têm especificidades próprias. A Páginas Tantas, da
Escola José Saramago, de Mafra, apresenta ampla bibliografia sobre o patrono e alberga
um Centro de Estudos Saramaguianos.
http://jornalpaginastantas.no.sapo.pt/index.htm
A Palmatória da escola Pedro da Fonseca de Proença-a-Nova, que mantém um
Clube da Floresta, remete-nos para essa problemática.
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http://apalmatoria.no.sapo.pt
Os Pequenos Mirandeses de Miranda do Douro apresentam textos na língua local.
http://www.eb2-miranda-douro.rcts.pt/
Outros pretendem ultrapassar a comunidade de alunos e professores, estando
abertos a pessoal não docente e encarregados de educação. É o caso do Colégio Teresiano,
que inclui um fórum de participação alargada.

O estudo
Os pais compram, muitas vezes com sacrifício, computadores para os filhos,
esperando investir na sua educação. Pagam a ligação à internet, convictos de que assim
terão acesso a uma parafernália de informação imprescindível para trabalhos escolares,
aprendizagem de línguas estrangeiras e alargamento de horizontes.
A internet fornece, de facto, livros on-line, textos, imagens sobre matéria curricular
e extracurricular, alberga dicionários, enciclopédias, abre as portas de bibliotecas, museus,
permite conhecer, não as sete mas as mil e uma maravilhas do mundo. Sugiro-vos uma
visita ao Oceanário de Lisboa.
http://www.oceanario.pt/
O governo português lançou os projectos Minerva e Nónio, apostando na internet
na escola. O acesso generalizado à informática deverá conduzir à democratização da
cultura, à aquisição de uma formação capaz de criar cidadãos dotados de competências
e hábitos que lhes permitam a integração numa sociedade infodependente. As escolas
e bibliotecas vão sendo informatizadas. Com algumas excepções. Ainda há pouco
perguntei ao director de uma biblioteca do interior por que não me escrevia por e-mail e
ele respondeu-me que a biblioteca que dirigia ainda não tinha ligação à internet.
Infelizmente nem sempre o empenhamento e formação de docentes ou técnicos
de bibliotecas acompanham as necessidades neste campo.
Os professores mais velhos rejeitam muitas vezes os avanços tecnológicos. Limitam-se a indicar a bibliografia clássica, de livros que conhecem, desleixando a oportunidade
de conquistarem adeptos se completassem as consultas com sites da internet. Alguns são
apoios importantes, como o que vou apresentar, direccionado para a astronomia:
http://www.minerva.uevora.pt
Aquilo que apenas se ouve facilmente se esquece, o que se lê mais perdura, o
que se aprende activamente fica gravado na memória. A busca na internet obriga a um
envolvimento pessoal, a um trabalho de selecção que a leitura linear de um livro não
implica.
Muitos docentes rotineiros receiam ver-se ultrapassados. Eles e as suas bibliotecas
estão a deixar de ser as únicas fontes de sapiência. Como podem competir com o hipertexto
enriquecido com fotografias, vídeos, música, inúmeras potencialidades interactivas?
Em vez de rejeitarem a inovação, seria preferível procurarem nela uma colaboradora
na difícil tarefa de ensinar jovens muitas vezes desmotivados. Só conhecendo a internet
poderão, além disso, ajudar os estudantes a distinguir o trigo do joio, seleccionando
sites de qualidade, que se encontram dispersos entre muitos de autoridade duvidosa ou
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de extrema superficialidade. Grandes casas editoriais como a Texto ou a Porto Editora
vêm apostando nesta vertente, dirigindo-se a docentes e discentes dos vários níveis de
escolaridade.
www.universal.pt/scripts/site/intro/exe
www.junior.te.pt/servlets/Bairro?P=sabias&ID=1256

Jogos
São indubitavelmente os jogos a principal atracção dos jovens. Quase todos os
jogos tradicionais foram adaptados informaticamente e numerosos outros surgiram,
aproveitando as potencialidades informáticas.
Há os que procuram ter um substrato didáctico relacionado com a língua, a ciência,
a cultura geral. Outros, especificamente infantis, baseiam-se nas figuras dos desenhos
animados, das histórias aos quadradinhos, da Barbie.
Os mais procurados por rapazes são os que estimulam a adrenalina, recorrendo a
provas de velocidade, com percursos cheios de obstáculos que é necessário vencer. Muitos
recorrem a lutas em que as forças do bem e do mal se confrontam, encarnando tanto
arquétipos tradicionais como o príncipe e o dragão como figuras actuais ou de ficção
científica.
Se muitos destes passatempos podem ser considerados como exercícios de
perícia, rapidez de reflexos que não envolvem o apelo à violência, outros fazem-no
indubitavelmente.
Os sites de jogos são geralmente descobertos, ao acaso, pelas crianças que os
dão a conhecer aos amigos. Algumas páginas, através de links, remetem-nas para outras
congéneres
www.jogos10.com
Não seria também vantajoso que adultos responsáveis facultassem aos mais novos
endereços adequados?
www………….
É muito comum este entretenimento converter-se em hábito, em mania, em vício.
Em casos extremos poderá ocasionar problemas de saúde, até ataques epilépticos, em
garotos para tal predispostos, mas mais frequentemente conduz ao desinteresse por
actividades físicas, à obesidade, ao corte com a vida social.
Mas, podemos interrogar-nos, não se tornarão as crianças obcecadas devido à
falta de alternativas gratificantes?

Ler na internet
Embora a internet albergue muitos textos publicados em livros, ou em tudo
semelhantes aos que nos habituámos a ler em suporte de papel, a verdade é que a
linguagem, a estrutura dos textos especificamente concebidos para leitura no pequeno
ecrã obedecem a características específicas.
| 47 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

A linguagem é geralmente muito acessível, a frase breve, a linearidade do discurso
perde-se nas ligações que frequentemente somos convidados a accionar, clicando com o
rato, em cima duma palavra.
O leitor torna-se agente activo da leitura, escolhendo, a seu belo prazer, a
possibilidade de enveredar por caminhos laterais. Este tipo de sequência aproxima-se do
fluir da consciência, da oralidade em que, a qualquer momento, um interlocutor pode
intervir, desviando a conversa.
O hipertexto, além disso, recorre a formas de comunicação audiovisual que se
tornam aliciantes.
Como escritora, considero que o importante é comunicar, com qualidade, seja qual
for o suporte utilizado. Pessoalmente lamento que os livros me não permitam a utilização
de tantas potencialidades, que já integrei no meu imaginário.
Os detractores da inovação já acusaram a rádio, a televisão de serem coveiros dos
livros, agora apontam o dedo ao computador.
Mas, de facto, qualquer utilizador minimamente atento verificará que a internet
se tornou o mais extenso catálogo de livros de que há memória e a Amazon a maior
livraria do planeta.

A literatura infantil na internet
Existem interessantíssimos sites e revistas sobre literatura infantil e seus autores na
net. Professores, pedagogos, escritores, ilustradores aí poderão recolher um manancial de
informação e crítica sobre publicações, eventos, prémios, a par de biografias de autores,
entrevistas, textos inéditos ou reproduzidos.
Em Portugal não existem propriamente revistas dedicadas ao tema, como o Doce
de Letra do Brasil, a Imaginária, da Argentina, o Ricochet de França e inúmeras congéneres
de língua inglesa.
http://www.imaginaria.com.ar
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://calgary.ca/~dkbrown/journals.html ver
No entanto há diversas páginas portuguesas que se revelarão muito úteis.
Refiro-me à da Associação dos Professores de Português, ao sítio dos Escritores de
Sonho, ao do CRILIJ ou da Universidade do Minho.
http://guida.querido.net./autor.htm
http://boasleituras.com/projectocrilij.asp
http://www.nonio.uminho.pt/ ver
A Editorial Caminho construiu um site interactivo dedicado às autoras da colecção
Uma Aventura e uma página mais modesta para Alice Vieira. Sofia Ester e outros mantêm
as suas próprias páginas com e-mail, que permite o contacto directo com os leitores.
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Como será o futuro?
Não voltaremos ao hieróglifo nem ao rolo de pergaminho ou ao códice iluminado.
Não regressaremos à escrita com caracteres tipográficos inventados por Gutenberg.
Hoje os livros são compostos em computador. A ilustração é, por vezes, integralmente
trabalhada informaticamente. A importância do visual levou ao aparecimento de muitos
e espectaculares ilustradores. Vários livros são acompanhados de CDs. Alguns publicam-se
inclusivamente em versão electrónica.
Não me parece que o livro se encontre ameaçado. Continua a ser o bastião da
cultura tradicional, o suporte privilegiado da grande literatura, o íntimo companheiro.
Mas voaremos cada vez mais na crista da onda da internet, sobre um oceano
imenso, em perpétuo movimento. Como a criatividade do homem é imparável, havemos
ainda de descobrir novas formas de navegar no futuro.
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Temas em Literatura Infanto-juvenil
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Originalmente para: Colóquio Internacional Estética das Emoções: Mundo de Afectos, Livros de Experiências,
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (27 de Outubro de 2009) [comunicação].

Os livros e a afectividade
Luísa Ducla Soares

Quando os escritores vão às escolas e se deparam com as monótonas, repetitivas
entrevistas, bem frequente é não escaparem sem que alguém lhes pergunte:
«Qual a receita para fazer um bom leitor?»
A receita é um pouco mais complicada do que a do bolo de chocolate que todos
os miúdos apreciam, seja qual for a idade e circunstâncias em que o provam. Mas tem de
ser doce.
O processo que leva a gostar de ler deve iniciar-se bem precocemente, antes de
se conhecerem as letras, quando o livro funciona como uma caixinha mágica de onde
saltam coelhos, voam pombinhas e outros objectos do circo maravilhoso das palavras e
da ilustração.
O próprio objecto em si, tenha ele folhas de pano que não rasgam, de plástico,
prontas a tomar banho ou, mais tradicionalmente, de papel, deve afeiçoar-se às mãos dos
mais pequenos como um amável brinquedo susceptível de ser folheado autonomamente,
de transmitir sensações e, sobretudo, curiosidade.
Mas, evidentemente, uma criança de 1, 2, 3 anos não tem capacidade de chegar
ao livro infantil como chega a uma flor no jardim e encontra-se totalmente dependente
da importância que ao livro atribuem pais, educadores ou outros que tais.
Infelizmente muitos encarregados de educação optam por uma técnica de
hipnotismo dos mais pequenos, colocando-os estrategicamente horas a fio diante da
ama-televisão, pois tal lhes permitirá algum tempo de sossego. Mais tarde farão o mesmo
com a consola de jogos, o computador.
Reconheço a necessidade de defesa de alguns progenitores, sobrecarregados de
afazeres, vivendo em famílias nucleares ou monoparentais, onde não entra a tradicional
avozinha, a tia solteirona, o vizinho saudoso que passa o dia no banco do jardim. Ninguém
tem tempo nem paciência para se deliciar a assistir às descobertas que os miúdos fazem
com os livros, descobertas que normalmente implicam muita disponibilidade e conversa.
A este propósito vem-me à memória um pequeno álbum de Rui Zink, O Menino
que Não Gostava de Televisão, que narra a história de um pimpolho que chorava diante
do ecrã, pois, esperto como era, já sabia que tal significava ver-se abandonado.
Quase todos os bons leitores que conheço estabeleceram uma precoce relação
com a literatura escrita ou oral, pois julgo que também esta é potencial íman para futuros
leitores, na medida em que os livros recolhem aquilo que ouviram atentamente, que
bastas vezes decoraram com deleite e desejarão recordar.
Na colectânea que organizei, De que São Feitos os Sonhos, contactei para cima
de uma dezena de autores que me facultaram os seus depoimentos sobre a forma como
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foram atraídos para as letras que se iniciou, como no caso de Sophia de Mello Breyner
ouvindo a Nau Catrineta, outros desde cedo esperaram impacientemente a visita periódica
das carrinhas da Gulbenkian, outros ainda tiveram, em casa, o privilégio de um acesso
precoce à letra impressa. Parece-me bem descabida a teoria de António Sérgio, segundo
o qual as crianças só deviam aprender a ler aos 10 anos para não terem uma visão livresca
da vida que haviam de viver em primeira mão.
Eu adquiri o gosto pela leitura nitidamente pela afectividade, através do meu
pai que era um grande comunicador, embora profissionalmente exercesse a medicina e
tivesse pouquíssimo tempo disponível. Na prática, a única forma que eu tinha de falar
a sós com ele era acompanhá-lo ao fim-de-semana quando ia, de carro, visitar doentes.
Com esse meu herói da infância (e não só), aprendi, aos solavancos pelas colinas, as
lengalengas e trava-línguas. Ouvi fábulas em português e até em latim, entretive-me com
anedotas, contos e hinos faceiros, à mistura com a narração de factos históricos e poemas,
muitos poemas. Recitava-me, de memória, João de Deus, Gonçalves Crespo, Alexandre
Herculano, Cesário Verde, Bocage, Guerra Junqueiro, a ponto de eu saber muitos de cor,
especialmente A Velhice do Padre Eterno.
Hoje eu não aconselharia a uma miúda tal literatura, mas a verdade é que ela me
encantava pela magia dos sons, pelas palavras e contextos desconhecidos que procurava
decifrar.
Como talvez não fosse também o mais indicado eu ir, nessa idade, com meu pai,
visitar doentes que não conseguia abandonar nos hospitais ao Domingo, ouvindo, na sua
companhia, mais histórias, anedotas, tradições sempre bem-humoradas.
– Rir é preciso – dizia o meu pai. – Sentir que se tem um amigo, é preciso. Esse é às
vezes o melhor remédio ou o único possível.
Foi essa uma das maiores lições que me deu, com o seu ar sempre jovial apesar dos
muitos dramas que viveu.
Passar dessas conversas de partilha literária oral para a palavra escrita foi para
mim uma conquista de autonomia, que me fez feliz.
Tive a oportunidade de conhecer, em verdes anos, vários escritores, nomeadamente
Mestre Aquilino, no Chiado ou no consultório do Prof. Pulido Valente, convivi com Manuel
Mendes, Ferreira de Castro, sobre quem vim a escrever uma biografia para jovens: Não
Há Borracha que Apague o Sonho. Os encontros que hoje correntemente se realizam nas
escolas terão uma função semelhante, criando elos reais entre quem escreve e quem lê.
Os escritores deixaram de estar distantes do seu público e podem facilmente continuar a
ser contactados pelo correio ou, mais facilmente, pela internet. Eu, logo que pude, quis
desvendar tudo sobre as figuras literárias com que contactei, nomeadamente apreciar as
suas obras.
Fundamental para desenvolver o meu gosto pelas letras foi também a professora
que me calhou por sorte entre os 10 e 11 anos, Ema Quintas Alves. Seareira e pedagoga,
conseguiu criar laços de empatia com os alunos, aliciando-os para a leitura e para a escrita.
Não tive, no momento, noção do papel que desempenhou na minha vida e, infelizmente,
já não lhe poderei agradecer.
O Plano Nacional de Leitura pugna pela generalização do acesso ao livro e a sua
acção já é bem manifesta. Mas um plano concretiza-se com pessoas reais. Num país onde
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a iliteracia grassa com números aterradores, em que existem focos endémicos de pobreza
financeira e intelectual, é difícil apaixonar as famílias pelo livro.
E os professores? Nas múltiplas visitas que efectuo a escolas, encontro muitos
completamente desiludidos, desinteressados, a par de outros cuja dinâmica vibrante seria
capaz de fazer um dinossauro devorar uma biblioteca. Existem educadores e professores
do 1º ciclo que, não obstante as muitas ou poucas contrariedades que os afectam,
conseguem, com bonomia, afecto e espírito de missão, conquistar garotos rebeldes,
mesmo de meios altamente desfavorecidos.
Há pais quase iletrados que estão a dar-se conta da importância prática da leitura
para os filhos a nível escolar e futuramente profissional e social. Já não hesitam em
trocar uma Barbie ou uma pista de carros por um livro de contos tradicionais ou uma
enciclopédia juvenil, ao comprarem um presente. Debruçam-se, eles próprios, sobre as
obras, descobrindo em conjunto, com as crianças, o seu conteúdo.
Há meses fui convidada a fazer uma sessão num estabelecimento de ensino que
constitui, para mim, um exemplo de empenho levado ao extremo. Apostou em conquistar
todos para a leitura, convidando pessoas exteriores à escola para lerem, impondo 10
minutos de leitura obrigatória simultânea que abrange, além do pessoal docente e
discente, a cozinheira, as auxiliares, o canalizador que lá se desloca ocasionalmente, o
carteiro, o jardineiro, etc., etc. Há livros em estantes da biblioteca e noutras improvisadas,
em baús, em cestos, nas escadas, nos recreios. Fotógrafos indiscretos num jogo de
«apanhados» eternizam, num retrato extravagante que vem a ser afixado, quem lê a
fazer o pino, esticado no corredor, abraçado a um amigo. Também me pediram para
colaborar, mas escolhi um local bem mais confortável: um fardo de palha. Num mealheiro
guardam, em papelinhos, os minutos dedicados aos livros de toda aquela gente, que, na
altura, perfaziam 500.000, incluindo as leituras feitas a meias com os familiares, em casa.
Pensavam atingir o milhão!
A leitura também é contagiosa, e muito, mas, até hoje, não se lhe descobriram
efeitos secundários nocivos.
O menos academicamente possível, nesta Faculdade onde tive de me expressar de
forma bem diferente, enquanto estudante, vou continuar a pôr de lado teorias, citações
e a invocar experiências próximas, reais.
Tenho vários netos, entre eles uma rapariga, que até aos sete anos era avessa a
tudo o que fossem histórias e livros. Só gostava de saltar, correr, dar cambalhotas. Nunca
consegui até então contar-lhe uma história, para meu desgosto.
Resolvi então fazer-lhe uma partida. Dediquei-lhe A Menina do Capuchinho
Vermelho no Século XXI. Quando lho dei, aceitou-o com a indiferença habitual, mas pedi-lhe que lesse apenas a dedicatória: «Para a Mafalda.»
Ela corou.
– É para mim este livro? Está escrito… Toda a gente vai saber que o fizeste para
mim…
– Este e mais 5.000 iguais.
Começou, incrédula, a folhear os 40 livros da praxe que o editor me enviara e
leu-o, em seguida, com entusiasmo. Hoje é sócia da Biblioteca Orlando Ribeiro e não pára
de requisitar.
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Viver desde sempre rodeado de livros não basta e pode constituir até um entrave
à sua degustação.
Conheci um notável bibliófilo, que possuía muitos milhares de livros, alguns
lindíssimos e susceptíveis de entusiasmar qualquer criança ou jovem. Mas os livros
constituíam para ele um tesouro intocável e os seus momentos de leitura eram sagrados,
nunca podendo ser interrompidos. Discursava sobre os montões de cultura alinhada nas
estantes, em pilhas no chão, espalhada sobre as mesas, os sofás, as cadeiras. Maldizia a
ignorância dos filhos, homúnculos ignorantes. Mas nunca conseguiu ou pretendeu sequer
estabelecer qualquer vínculo afectivo entre os livros e as crianças que tinham consciência
de que todas essas folhas brochadas ou encadernadas eram a maior barreira entre elas e
o pai.
Há quem diga que os livros são os nossos melhores amigos, mas aqueles garotos,
fartos de serem sistematicamente preteridos por folhetos, calhamaços, jornais deram
meia volta e foram para a rua procurar outros amigos.
As receitas para fazer leitores são às vezes complicadas. Têm de se adaptar às
circunstâncias e, em certos casos, exigem alguma imaginação.
Mas não temos todos nós um saquinho cheio com pedrinhas de sal de imaginação?
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Originalmente para: Encontros Franco-Luso-Galaicos, Porto, Biblioteca Almeida Garrett [conferência].

Escrever para crianças sobre a guerra
Luísa Ducla Soares

As crianças não vivem em pequenas redomas esterilizadas, imunes às bactérias,
aos vírus que contaminam a sociedade. Não há sempre para elas um arco-íris no céu.
E quantas vezes na terra lhes falta amor, pão e paz…
Desde muito pequena tive essa noção. Nasci em 1939, na confluência de duas
guerras: a de Espanha e a II Guerra Mundial. As minhas mais antigas lembranças guardam
as suas marcas.
Eu morava então em Belém, à beira do Tejo. As luzes mais lindas que então
iluminavam a noite não eram as estrelas mas os holofotes do forte do Alto do Duque,
rasgando a noite em busca de aviões. Pé ante pé, ia até à janela, antes de me deitar. Havia
papéis colados em muitos vidros para a luz não passar. As ruas estavam escuras para a
cidade se manter camuflada. As tabuletas de vidro tinham a envolvê-las uma rede de
arame para que possíveis estilhaços não ferissem os transeuntes. Os meus pais ouviam a
rádio estrangeira num aparelho que um piloto lhes trouxera da América. Para além dos
noticiários da BBC, conseguiam sintonizar postos de comando. Interceptavam-se ordens,
relatos para mim incompreensíveis, troavam os bombardeamentos, soavam gritos e
choros.
Por trás da minha casa havia campos onde pastava um rebanho de ovelhas mansas,
cabras saltitantes, onde imperava um bode enorme e barbudo que investia contra todos.
Chamava-se Hitler. Corporizava para mim o mal. Como seria o Hitler em forma humana?
Junto à doca de Pedrouços, onde se comprava peixe vivo, acabado de pescar, havia
um recinto vedado e guardado por sentinelas onde se amontoavam minas desactivadas.
Eram bolas grandes, de metal cinzento. Pareciam tão inofensivas como os golfinhos grandes
e cinzentos que então apareciam no rio. Mas eu sabia que muitas outras infestavam o
mar e bastava uma embarcação tocar-lhes para explodir e se afundar. Quantos cargueiros,
barcos de pesca ou de passageiros, que partiam pelo estuário fora, iriam ao seu encontro?
Os adultos evitavam as minhas perguntas, inventavam evasivas. Mandavam-me
brincar. Por isso deixei de perguntar e passei a ouvi-los disfarçadamente.
Uma permanente ameaça pairava no ar. Quando entraria Portugal na guerra?
O mundo alargou-se quando entrei para a pré-primária de um colégio inglês. A
Inglaterra estava activamente envolvida no conflito. As professoras, os colegas, viviam
pessoalmente o drama de familiares mortos, desaparecidos em combate, a ansiedade dos
próximos bombardeamentos.
A 11 de Novembro era o Poppy Day, o Dia da Papoila, que mais tarde vim a saber
que coincidia com o Dia da Memória. Nele se comemora o armistício da I Guerra Mundial
e se recordam as vítimas de todos os conflitos armados. Mas para nós, sem noção de
história, era apenas o Dia da Papoila em que os meninos davam a sua semanada para os
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órfãos da guerra e recebiam em troca uma flor de pano com um alfinete para prender
no uniforme. Era tão bela e vermelha como as alegres papoilas dos campos de paz. Mas
tinha a cor do sangue dos jovens derramado nos campos de morte da Europa. As papoilas
cresciam mais fortes e rubras nos campos revoltos das trincheiras, nos cemitérios onde
jaziam os soldados. Nunca irei esquecer essas papoilas.
Mas um dia a guerra acabou. O dia mais belo que vivi na infância foi o do fim da
guerra. Uma manifestação espontânea de regozijo inundou o Rossio. Os desconhecidos
abraçavam-se, milhares de bandeiras se agitavam no ar. Eu tinha duas bandeiras, uma
para cada mão, a de Portugal e a de Inglaterra.
Nunca me chegou às mãos, nos tempos de criança, um livro que ao de leve
referisse realidades semelhantes às que se passavam à minha volta. Só me davam, em
casa, adaptações de contos tradicionais e na escola revelavam-me o nonsense das nursery
rhymes e o mundo insólito da Alice no País das Maravilhas.
Existiam raros livros sobre a guerra apresentada aos mais pequenos, como O Navio
dos Brinquedos de António Sérgio, que relata o movimento de solidariedade das crianças
americanas, enviando para os filhos dos soldados um barco cheio de brinquedos. Só muito
mais tarde vim a folheá-lo.
Os manuais de História, esses, eram elencos de reis e de batalhas. Cada uma
constituía o degrau de uma epopeia que levara à instauração de um Império espalhado
pelos cinco continentes. Importante era decorar as datas. As pessoas anónimas que
matavam, as que morriam não faziam parte dos enredos.
Os heróis tinham-se notabilizado nas guerras da reconquista, nas lutas contra os
castelhanos, contra os que se opunham à expansão. Alguns eram facínoras, psicopatas
que aliavam patriotismo e crueldade. A Padeira de Aljubarrota, com antecedentes de
homicídio, tinha assado vivos sete castelhanos, empurrando-os para dentro do forno do
pão. Ganhou direito à fama e a uma estátua. Afonso de Albuquerque, ilustre governador
da Índia, enfiava os inimigos dentro de canhões e atirava-os, como se de munições se
tratasse. Ergue-se, sobranceiro, em bronze, diante do palácio cor-de-rosa da Presidência
da República, numa Praça com o seu nome.

Poema Os Heróis
Por alguma razão, o meu primeiro poema sobre guerras, escrito aos dez ou onze
anos, seria sobre Alcácer-Quibir, uma batalha sem vitória e com muitas vítimas. O bélico
sonho de um monarca tonto arrastara consigo a mocidade de um país e conduzira à
perda da independência. D. Sebastião não era para mim o protótipo da saudade. Nunca
desejei vê-lo regressar nas brancas manhãs de nevoeiro.
Os condutores de exércitos nunca me atraíram. Eu conhecia de perto o rosto de
algumas das suas vítimas. Na moldura do seu retrato antigo o meu avô paterno nunca
chegara a envelhecer. Olhava-nos de frente, muito sério, fardado de tenente-coronel.
Parecia que queria dizer-nos alguma coisa mas lhe faltara o tempo. Oficial de carreira,
tinha combatido contra os alemães em terras de França e de lá regressara em 1918 com
sequelas tão graves que pouco sobreviveria. O meu pai caiu na orfandade aos nove anos.
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Sofreu duras privações, subindo a pulso, para tirar o curso de Medicina. Acho que isso o
marcou indelevelmente. Contou-me que resolveu ser médico no dia em que o pai morreu,
para evitar que outras crianças, no futuro, viessem a sofrer uma dor igual à sua.
O meu pai, esse, foi o meu herói, pela solidariedade empenhada, pela capacidade
de gerir conflitos pacificamente, pela incondicional dedicação à missão de curar.
No início da adolescência é que se me revelou a guerra de Espanha, através de
amigos espanhóis refugiados em Portugal. Conheci casos dramáticos. E apontaram-me,
a dedo, algumas conceituadas figuras lisboetas que tinham por desporto ir até Badajoz
assistir aos fuzilamentos na praça de touros. As primeiras viagens que fiz além fronteiras
revelaram-me feridas ainda abertas na paisagem e nas almas. Ouvi poemas de García
Lorca, sofri postumamente os tiros que calaram a sua esplêndida voz. E descobri que a
literatura tem uma força que ultrapassa os limites do tempo, do espaço. Um escrito pode
tocar-nos mais que a realidade.
«Eran las cinco de la tarde.»
Lorca, aliás, marcou tanto os portugueses que foi há tempos publicado entre nós
um livro de poemas que lhe são dedicados, no qual também colaborei.
Um dos primeiros poemas de Fernando Pessoa que decorei foi o seguinte:

«No plaino abandonado que a morna brisa aquece
Jaz morto e arrefece o menino de sua mãe.»
Cada soldado era o menino de alguma mãe.
Estalaram guerras na Argélia, na Coreia, no Vietname, no Ruanda, na
Palestina. Tantas, tantas, tantas… Falava-se delas nos jornais, nos noticiários
radiofónicos.
E de repente, no início da década de 60, o fantasma longínquo ganhou corpo,
passou a falar português, chamou para as fileiras os rapazes da minha geração. O
chamado terrorismo em Angola parecia, aos olhos do governo, uma crise controlável.
Mas os ventos de autonomia espalharam-se por todo o território angolano, estenderam-se à Guiné, a Moçambique. O império desmoronava-se. Era precisa carne para canhão
e essa carne éramos nós. Iríamos ao menos lutar por um ideal aglutinador? Quem tinha
como inimigos os jovens africanos que procuravam a independência? Quem apoiava um
governo paternalista, que nos silenciava com a censura, que estendia os tentáculos da
polícia política e teimava em seguir rotas de modernidade?
Milhares de soldados embarcaram em barcos superlotados. Muitos vinham das
berças, pela primeira vez viam o mar. Entre os milicianos partiram jovens escritores que aí
recolheram experiências que haviam de expressar-se em letra de imprensa. Foi o caso de
Lobo Antunes, de Manuel Alegre:

«Em Nabuangongo tu não viste nada
não viste nada nesse dia longo
a cabeça cortada
e a flor bombardeada,
tu não viste nada em Nabuangongo.
| 57 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

(… …)
Em Nabuangongo o tempo cabe num minuto
em Nabuangongo a gente lembra, a gente esquece
em Nabuangongo olhei a morte e fiquei nu. Tu
não sabes mas eu digo-te: dói muito.
Em Nabuangongo há gente que apodrece.
(… …)»
As raparigas que ficavam não se limitavam a olhar a barra. Fiama escreveu um
poema às Barcas Novas:

«Lisboa tem barcas
agora lavradas de armas
Lisboa tem barcas novas
agora lavradas de homens»
Uma nova casta de trovadores anti-bélicos, antifascistas emergiu: José Afonso,
Manuel Freire, Adriano Correia de Oliveira. As suas canções passaram a andar de boca em
boca, como sinal de novos tempos. Também as crianças as entoavam.
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Originalmente para: XVIII Encontro de Literatura para Crianças, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
(15 e 16 de Dezembro de 2008) [comunicação].

A minha experiência de humor na literatura para crianças
Luísa Ducla Soares

Pedem-me que aborde a minha experiência neste chão resvaladiço do humor na
literatura para os mais novos e eu, pimba, esbarro logo na definição de humor que, desde
que Aristóteles dele se ocupou, com dignidade, tem sido relegado por muitos filósofos e
críticos para a categoria de saltimbanco no circo da grande literatura.
Pondo de parte as sábias definições de Kant, Bergson, Scopenhauer, Freud,
apetece-me ir buscar a de um galardoado humorista, Léon Eliachard: «Humorismo é a
arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros.» E por aí me fico.
A minha abordagem será, não a de uma estudiosa do fenómeno humor, essa força
capaz de fazer mover 15 músculos da face e alterar o ritmo respiratório, mas de alguém
que desde sempre o apreciou e, logo que pôs a mão na massa da criação literária, o usou
como ingrediente nos seus cozinhados.
Fui criada numa época anterior à expansão dos audiovisuais, quando os veículos
de comunicação eram a palavra falada e escrita.
A literatura infantil, debilmente autonomizada em meados do século XVIII,
procurou ser essencialmente um instrumento didáctico, ao serviço do ensino, da moral e
dos bons costumes, embora fosse obrigada a condescender com a fantasia tradicional e
com certo tipo de imaginação para conquistar os espíritos infantis. Os livros portugueses
que me compravam eram contos tradicionais com fadas, monstros, madrastas terríveis
e meninas de coração de ouro. Eram biografias de personalidades célebres destinadas a
servir de exemplo, a par com historietas tristes, de fazer chorar.
Mas, simultaneamente, foi-me dado a conhecer uma faceta bem diferente e por
vezes desconcertante da literatura infantil. Ingressando aos cinco anos num colégio inglês,
iniciei-me na língua através das nursery rhymes. Antes de saber decifrar as palavras que
as compunham encantei-me com as suas toadas, como se de música se tratasse. E, quando
as palavras ganharam sentido, o sentido deixou de ter sentido pois ali o nonsense estava
no poder. A brincadeira, a incongruência, o espanto imperavam:

«Hei, Diddle Diddle,
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.
The little dog laughed
And the plate ran after the spoon.»
Uma vaca podia deixar de ser o animal utilitário que éramos obrigados a
esquartejar nas aulas, dava dois coices na lógica e saltava por cima da Lua, nessa
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época em que os astronautas eram uma
«Se não me foi dado
miragem. Podíamos rir e fazer barulho
a conhecer o humor
quando se tocava música, pois o violino
era empunhado por um gato e nós, que
nos livros infantis
tínhamos de nos comportar à mesa com
portugueses, ele esteve
todos os requintes de cerimónia, bem
muito presente na minha
podíamos divertir-nos imaginando o
prato, desaustinado, a correr atrás de
infância através da
uma colher!
oralidade. Quem mo
A literatura inglesa é, indubitavelmente, a mais precoce, original e bemveiculou foi o meu pai,
-sucedida entre as suas congéneres, não
que, sendo médico, se
admirando que Eça de Queiroz, nas
gabava de usar a boasuas Cartas de Inglaterra, preconizasse
que seguíssemos o seu exemplo. Mas de
-disposição e o rol de
todas se distingue pelo aspecto lúdico
histórias divertidas que
de que se reveste, pela graça com que
envolve mesmo as situações mais sérias,
conhecia como arma
com o à-vontade com que autores
terapêutica. O riso trata,
eruditos se comprazem nos jogos de
cura e às vezes salva,
palavras e conceitos. Sem o receio latino
de ser considerado um tonto, Edward
dizia ele. Eu torcia o
Lear publicou (1862) os seus Limericks,
nariz, descrente, mas hoje
poemetos de cinco versos em que a
imaginação, à rédea solta, desafiava
sei que tinha razão.»
todas as regras da lógica, num divertido
encadeamento verbal. Dedicou-os aos
seus bisnetos e sobrinhos bisnetos, decerto na previsão de que no futuro é que viriam a
alcançar a maior popularidade.
Charles Dodgson, matemático e mestre de conferências, nunca pôs em causa a
compatibilidade entre o rigor científico, intelectual e a entrega a jogos de palavras e à
criação de situações desfasadas da realidade e das normas preestabelecidas. Inventou
para Alice e suas irmãs histórias fantasiosas, das quais a mais famosa é sem dúvida Alice
no País das Maravilhas, que o imortalizaram como Lewis Caroll. Com ele, o nonsense, o
absurdo, a passagem do mundo real ao da fantasia, o humor omnipresente, ganharam
estatuto, embora ainda hoje haja quem questione a adequação de algumas das suas
obras para crianças.
Mas se não me foi dado a conhecer o humor nos livros infantis portugueses, ele
esteve muito presente na minha infância através da oralidade. Quem mo veiculou foi
o meu pai, que, sendo médico, se gabava de usar a boa-disposição e o rol de histórias
divertidas que conhecia como arma terapêutica. O riso trata, cura e às vezes salva, dizia
ele. Eu torcia o nariz, descrente, mas hoje sei que tinha razão.
Na sua bagagem trazia relatos verdadeiros e inventados, anedotas que usava para
neutralizar dramas, para fazer rir quem talvez estivesse predisposto a chorar. Como era
um homem muito ocupado, a única forma de aproveitar a sua companhia era ir com ele,
de carro, visitar doentes aos fins-de-semana.
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Foi assim, subindo e descendo as colinas de Lisboa, que aprendi gostosas lengalengas,
algumas das quais desconstruíam, para meu gáudio, a lógica bem aparafusada e cinzenta:

«Era, não era,
Andava lavrando
Recebeu carta
Do tio Fernando.
Seu pai era morto,
A mãe por nascer,
Que havia o moço de fazer?
Deitou os bois às costas,
Pôs o arado a correr,
Quis saltar um valado,
Saltou um arado.
Se não era cão
Mordia-lhe um cajado.
Entrou numa horta,
Viu um pessegueiro
Carregado de maçãs,
Tirou-lhe as avelãs.
Veio o dono dos pepinos,
Atirou-lhe uma pedra,
Acertou-lhe num artelho,
Escorreu-lhe o sangue
Até ao joelho.»
Ginastiquei a língua com curiosos trava-línguas:

«Num ninho de nafagafos
Há sete nafagafinhos.
Quando a nafagafa sai
Ficam os nafagafos sozinhos.»
Trocadilhos, aliterações, toda a espécie de brincadeiras com palavras da tradição
oral foram os meus brinquedos.
Mas juntei-lhes muitas paródias e brincadeiras que constituíam o escape dos
alunos do Colégio Militar que meu pai frequentara. Essas recordações brejeiras eram
uma pedrada no charco do convencionalismo em que os outros familiares pretendiam
moldar-me.
Foi essa a minha primeira escola de subversão que permitia desarticular regras
fixas, troçar dos adultos, questionar a intocabilidade de autoridades e instituições.
Aprendi ao mesmo tempo o Hino Nacional e a sua versão hilariante:

«Erozes do mar, nozes podres,
Maçãs reinetas, etc. e tal…»
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E não fiquei menos patriótica por isso.
O meu primeiro contacto com a poesia de autor, consagrada, foi igualmente
através da recitação. Se esqueci os pomposos versos de Herculano, os sonetos de autores
diversos, ainda hoje recordo alguns graciosos poemas de João de Deus:

«Com que então caiu na asneira
De fazer na sexta-feira
Vinte e seis anos, que tolo.
Ainda se os desfizesse,
Mas fazê-los não parece
De quem tem muito miolo.»
………
Um dos meus tios, Pereira Coelho, era letrista de canções e autor de teatro de
revista. Poeta repentista, improvisava à desgarrada com uma graça contagiante. Foi o
autor do Fado do Trinta e Um e de inúmeras outras cantigas que andaram de boca em
boca.
Outra fonte de humor dos meus anos iniciais foi uma velha criada dos meus avós,
pródiga em histórias de malícia e horror que me impediam de ouvir. Mas eu fugia do mundo
estático e rendado das bonecas para a cozinha, onde me deliciava, não com petiscos, mas
com narrativas medonhas de lobisomens e, principalmente, com as Anedotas de Bocage,
inventadas sabe-se lá por quem e atribuídas ao vate de Setúbal.
O sal, a pimenta do humor temperaram o tédio da minha infância, regida por
regras incontornáveis, permitiram-me sorrir quando me sentia perdida, quando crescer se
afigurava uma experiência difícil.
Mas que fiz eu com tal herança?
Aos 10 anos comecei a rabiscar poemas que oscilavam entre a melancolia e a ironia.
Na adolescência desatei a inventar histórias para o meu irmão mais novo, que
rejeitava os livros que havia lá por casa. Miúdo rebelde, inconformista, abominava heróis
convencionais, só se comprazendo com aventuras malucas e jocosas. O seu personagem
preferido era um tal Senhor Pelinha (inventado por mim), criatura só pele e osso que,
por falta de dinheiro, um dia resolveu vender o esqueleto à Faculdade de Medicina,
ficando apenas com a pele. Reduzido à expressão mais simples, protagonizou episódios
mirabolantes, enfiando-se pelos canos, enrolando-se nas algibeiras, escondendo-se nos
locais mais imprevisíveis. O meu labor de contadora durou alguns anos.
Com este meu irmão aprendi, empiricamente, quase tudo o que sei sobre a arte de
contar e sobre a importância do humor nos textos dedicados às crianças.
Quando, já na idade adulta, passei a papel e dei à estampa poemas e contos para
os mais novos (ou, na minha visão, que fossem acessíveis aos mais novos), enveredei
por modelos de comunicação que comigo tinham funcionado, como receptora e como
emissora. E não esqueci o humor nas suas diversas facetas:
O humor envolvendo
personagens ou situações
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o absurdo
a hipérbole
os opostos
a extrapolação
o trocadilho fonético e lexical
a rima e o ritmo
Eu gosto de viver em dois universos simultaneamente e não preciso de pseudónimo
para saltar de um para o outro. Trabalho sete horas por dia na Biblioteca Nacional, onde
é proibida a entrada a menores de 18 anos e onde necessariamente me é exigido rigor,
certa erudição e uma postura de funcionária pública. Mas a eterna criança que aposta
em sobreviver em mim faz piruetas no subconsciente, quebra as barreiras dos protocolos,
teima em brincar nas horas erradas, subverte valores e hierarquias. Gosta de rir na cara
das autoridades, de trocar o sentido das palavras, de fazer troça da gramática. Entretém-se a fazer música com os fonemas, a descobrir ritmos, a procurar rimas improváveis.
Quando a angústia desce, quando as desgraças acontecem e tudo parece ruir,
em vez de um tubo de comprimidos eu vou procurar a luzinha vermelha do humor que
existe sempre ao fundo dos túneis. É ela que me tem valido e espero que ajude também
as crianças para quem a infância está longe de ser o paraíso iniciático.
Gosto de lidar com o nonsense, a que tenho recorrido especialmente em poesia.
Não será alheio a este comprazimento o contacto com Joyce (sobre quem fiz a minha
tese de licenciatura) e com os surrealistas. Privei de perto com Cesariny, tive o privilégio
de fazer poemas em grupo sob a sua orientação e o sortilégio dessa experiência não se
desvaneceu. Às vezes apetece-me falar pela voz de um poeta que há muito me acompanha,
Alexandre O´Neill:

«Garanti-nos, meu Deus, um pequeno absurdo cada dia,
um pequeno absurdo às vezes chega para salvar.»
Desfolhando alfarrábios e almanaques, ouvindo os mais velhos, estudei ao longo
de alguns anos, de fio a pavio, a literatura oral portuguesa. Está toda ela cheia de graça,
alegria, irreverência que têm seduzido gerações de garotos e, ao contrário do que possa
parecer, não parou no tempo, pois alguém se vai sempre encarregando de a acrescentar,
introduzindo novos elementos, alguns bem datados. Como a seguinte lengalenga,
cantarolada nas carrinhas escolares:

«Senhor condutor
Carregue no acelerador.
Se chocar não faz mal,
Vamos todos para o hospital,
Hospital de Santa Maria,
Que é uma grande porcaria,
Hospital de S. José,
Que cheira sempre a chulé.»
| 63 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

Já vi alguns versos meus transcritos na internet como património popular. E por
que não? Todo o folclore teve um dia um autor mas foi adoptado por uma comunidade.
Organizei colectâneas de adivinhas, lengalengas, trava-línguas, provérbios e talvez
venha a dar a lume outras ainda.
Esse trabalho marcou-me definitivamente. Deixei-me seduzir mais ainda pelos
jogos de palavras, pelas técnicas de repetição, pelas cadências que conduzem à rápida
memorização.
Fui beber a fontes tradicionais da literatura infantil portuguesa, compondo uma
nova versão do romance O Casamento da Franga, transformando-o em O Casamento da
Gata e introduzindo-lhe um humor
que lhe faltava. Transformei a Nau
Catrineta numa Nau Mentireta talvez
«Através do humor é possível
por influência de Fernão Mendes
transmitir mensagens
Pinto.
verdadeiramente sérias, como
Tomando um caminho inverso
ao dos irmãos Grimm, que recolheram
um repto a favor da paz.»
registos de contos mágicos, lendários
e outros com exclusão dos jocosos,
debrucei-me sobre os contos populares nacionais, seleccionando apenas esses. Coligi
dezasseis contos, encabeçados pelo de «Pedro das Malasartes», sob o título Contos para
Rir. Curiosamente, julgo que as histórias de facécias e de humor em geral não perderam
a actualidade, ao contrário de muitas que incluem elementos mágicos ou míticos que
deixaram de corresponder ao imaginário das nossas crianças.
Retomei a um clássico europeu, A Menina do Capuchinho Vermelho, mas apeteceu-me arrancá-la ao indefinido tempo passado, transpondo-a para o século XXI com todas
as implicações curiosas de tal transposição. Terei assimilado a lição de Roald Dahl, de
quem aliás fui tradutora? Julgo que no seu humor transparece um vigor iconoclástico que
me não caracteriza. Mas decerto não me sinto imune à sua sedução.
Através do humor é igualmente possível transmitir mensagens verdadeiramente
sérias, como um repto a favor da paz. Foi o que procurei fazer com um dos meus primeiros
livros, O Soldado João. Numa época em que a sociedade portuguesa e especialmente a
geração a que pertenço sofriam os efeitos da guerra colonial, criei a figura de um jovem
camponês desajeitado, incapaz de alinhar nas exigências da vida militar, que, pelas suas
atitudes caricatas, acaba por conduzir ao fim das hostilidades.
Com o conto «Um grande furo», que versa a descoberta de poços de petróleo
em Portugal, procuro ridicularizar os políticos que presidem aos destinos de um país e
o conduzem à ruína. Em «A sereia» pretendo justapor duas realidades aparentemente
incompatíveis: a de uma autêntica sereia apanhada nas nossas praias e burguesia e
governo instalados na nossa capital.
O medo do humor é bem patente nos regimes autoritários, que se pretendem acima
de qualquer crítica. Hitler criou comissões para analisar os perigos dele decorrentes, para
castigar infractores e proibiu especificamente que se atribuísse a cães e cavalos o nome
de Adolfo. Os nomes, de facto, ostentam uma pesada carga. Como eu me lembro de um
bode que pastava nas traseiras do meu prédio, a que tinham posto, não simplesmente o
nome de Adolfo, mas de Hitler!
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Os extremos aproximam-se da caricatura mas podem sub-repticiamente transportar
uma mensagem, que pode ser de divertida aceitação e não de segregação. É o que tento
numa série de livrinhos destinados aos mais novos:
O Homem Alto, a Mulher Baixinha
O Rapaz Sujo, a Rapariga Limpa
A Rapariga Branca, o Rapaz Preto
Além destes pares, outras figuras solitárias mas hiperbólicas dão lugar a outras
publicações da mesma colecção:
O Rapaz do Nariz Comprido
O Senhor Pouca Sorte
O Homem das Barbas
A Menina Verde
Com Mãe, Querida Mãe! e Pai, Querido Pai! procurei organizar uma classificação
divertida dos pais, que permita, numa leitura conjunta, analisar as relações pais-filhos,
dessacralizando tabus e aproximando gerações.
Desde sempre o bestiário foi utilizado para, através dos animais, em fábulas e
não só, transmitir ensinamentos. Mas representar o homem na pele dum bicharoco é
já motivo suficiente para sorrir, e o próprio Esopo, por trás do didactismo, não deixa de
revelar uma velada ironia.
Fábulas, nunca as escrevi e dar lições explícitas de moral não é decerto propósito
que me alicie. Mas em numerosos livros em que os animais imperam não pude deixar de
piscar o olho aos meus leitores, brincando com certas atitudes bem humanas que eles
protagonizam. É o caso de Na Cidade dos Cães, em que a sociedade canina, à medida
que evolui, se vai aproximando perigosamente de certos modelos de ditaduras que
infelizmente bem conhecemos.
Passando à poesia, já não moldada em formas arcaicas, será talvez aí que mais
terei expressado a ironia, a graça, o humor, a irreverência. O meu primeiro livro de poesia
para os mais novos intitula-se Poemas da Mentira e da Verdade, congregando duas
categorias de textos poéticos: os lúdicos, que apostam no nonsense e na subversão, e os
sérios, que não contemplam o humor. Nas minhas frequentes visitas a escolas noto que
as crianças se fixam na primeira parte, que corresponde aos seus gostos, e verifico que
muitas sabem de cor e recitam em coro os mais loucos e provocatórios, rindo a bom rir.
Decerto a maioria das professoras prefere os que transmitem, bem comportadamente,
valores que as crianças deveriam assimilar.
Leva-nos esta constatação a reflectir sobre a importância que o humor
comprovadamente desempenha na conquista dos mais novos para o amor aos livros, para
a literacia. É um dado adquirido por psicólogos, psicanalistas e educadores que, a partir
dos três anos a criança se compraz em brincar com as palavras, e o jogo com os sons, os
ritmos, as rimas, a desmontagem e montagem do brinquedo linguístico conduzem ao
desenvolvimento da capacidade conceptual. A partir dos 7 anos está apta a identificar e
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compreender o sentido múltiplo das palavras, o que lhe permite achar graça a trocadilhos
e adivinhas. E a encetar experiências de criação.
Mas o mais importante é que aprende intuitivamente a amar a língua pela sua
expressividade, achando que ela é a sua pátria, como dizia Pessoa. Quantas crianças, ao
longo dos séculos, não terão odiado a língua, identificando-a com textos tristemente
didácticos, com a pesquisa de palavras moribundas em dicionários, com a autópsia das
orações através do bisturi esterilizado da gramática?
É possível aprender gostosamente o alfabeto, rindo com os colegas, quando a
cada letra se atribui um nome e um verso divertido:

«A é a Ana, a cavalo numa cana,
B é o Bruno, vai a fugir de um gatuno,
C é a Cristina, nada fora da piscina,
D é o Daniel, come lenços de papel.»
E por aí adiante.
À memorização seca e monótona poderemos contrapor a que se revela empenhada
e divertida, mesmo em crianças de tenra idade. Tendo isso em conta, decidi recentemente
dedicar também pequenos livros em verso aos miúdos do jardim infantil e dos primeiros
anos do primeiro ciclo sobre as letras, os números, as cores, os meios de transporte, etc.
Todos eles recorrem ao humor:

«Ah, é de pernas para o ar
Que esse livro se lê?
Parece que a menina
Não sabe o ABC.»
O humor é um poderoso factor de socialização. Um texto divertido tende a ser
comentado, decorado, une colegas ou amigos à sua volta como um brinquedo novo. Novo,
pois o humor vive sempre da surpresa, da quebra de rotinas, por isso é necessariamente
vivo, como afirmava Bergson.
O humor une.
Não será ele o caminho mais rápido entre duas pessoas?
Há no entanto que diferenciar entre o humor positivo, criativo e libertador e
aquele que se baseia na grosseria, na exploração sexual, no chafurdar escatológico, na
agressividade entre pares que pode conduzir ao bullying. Há o que mascara a realidade,
acirra o racismo, a conflitualidade em vez de ser o saudável escape de tensões que Freud
preconizava. Há o que selecciona, entre as palavras, as mais obscenas ou cruéis.
Ele também existe nas escolas e é uma forma de violência que é necessário
erradicar, pois também há lições de humor a aprender.
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Originalmente para: Encontros Franco-Luso-Galaicos, Porto, Biblioteca Almeida Garrett (14 de Novembro de 2009)
[comunicação].

O mar na minha obra, na minha vida
Luísa Ducla Soares

Nasci praticamente com um pé em terra e outro dentro de água, onde o rio é
largo, salgado e tem um sabor de mar.
Da janela do meu quarto via a Torre de Belém, branca e airosa como uma casinha
de bonecas e sentia o reverberar das cintilações, metálicas como escamas de um enorme
monstro imerso.
Com os cotovelos fincados no parapeito, seguia todos os navios que entravam e
saíam. Cinzentos, os de carga, claros e cheios de escotilhas os de passageiros, os pesados
arrastões, os barcos dos pilotos que moravam no meu prédio e não deixavam ninguém
naufragar. Mas o meu encanto eram as traineiras, as fragatas, os minúsculos barquitos do
clube de vela onde os miúdos aprendiam a navegar.
Não existia então o elegante Bairro do Restelo, e no alto da sua colina erguia-se
a ermida onde Vasco da Gama foi rezar antes de partir para a Índia, transformada em
matadouro clandestino. Por isso todos os meus passos de criança desciam para a Praia
que rodeava completamente a Torre. Já fora local de veraneio dos lisboetas e naquela
época acolhia apenas os garotos de pé descalço, que nadavam, magros e nus, mas tinham
a vantagem de ser livres, ao contrário dos cavalos dos regimentos que também aí se iam
banhar.
O mar foi o meu primeiro amor.
Foi o meu palco de descoberta da natureza fazendo colares de algas e conchas,
coleccionando pedras roladas, apanhando peixinhos e camarões nas poças, esgravatando
entre as pedras caranguejos com que fazia corridas, largando-os em seguida.
Foi o meu primeiro conflito entre classes sociais porque a minha mãe, para que
aqueles fedelhos mal alimentados e sujos se não aproximassem de mim, os avisava: «Não
se aproximem desta menina que está doente, pode pegar-lhes.» E eles afastavam-se, na
sua inocência, mirando-me desde os bicos dos sapatos até ao cocuruto do chapéu de
palha. Toda a minha infância estive assim afastada dos desconhecidos.
Era na praia da Torre que os pescadores atracavam as chatas a remos e os linguados,
camarões, fanecas vendiam-se ao saltar da rede. Chegavam vivos a casa e eu guardava-os num alguidar com sal como se fosse um aquário, mas tinha de os comer ao jantar. Foi
assim que descobri a morte.
Às vezes, subitamente, apareciam cardumes de golfinhos que seguiam as
embarcações, saltando e levantando ondas na calmaria para depois desaparecerem
misteriosamente. Toda aquela poluição de óleos derramados, esgotos sem tratamento
devia ser incompatível com longas estadias dos cetáceos.
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Um pouco mais adiante erguia-se a vedação que continha as minas desactivadas
que a Marinha conseguira neutralizar. Era esse para mim o mais visível aspecto da II Guerra
Mundial que então decorria. E ao ver todos os navios, vogando, não podia deixar de
pensar nessas aparentemente inofensivas bolas cinzentas que constituíam o Adamastor
do meu tempo.
Havia dias em que acordava com as sereias, não gentis Tágides camonianas ou as
trágicas cantoras dos gregos. Eram vozes roucas, dessincronizadas, uivos lancinantes de
barcos perdidos no nevoeiro.
Eu era uma criança muito solitária, sem visitas, sem irmãos até tarde, cuja voz era
sempre silenciada, por isso sonhava, sonhava muito antes de saber ler e projectava viagens
extraordinárias que me levassem às terras que mostravam os pavilhões da Exposição do
Mundo Português, viagens às terras das baleias e dos golfinhos, dos peixes falantes que
ninguém comesse ao jantar.
O Largo da Princesa, onde morava, era um enclave entre velhas ruas de mareantes
com reminiscências de navegadores ilustres e de pescadores sem ilustração que andavam
na faina costeira, no alto-mar ou na pesca do bacalhau. Havia sempre saudades perdidas
nos seus olhos, que eles afogavam nas tabernas ao sábado, dia em que geralmente
recebiam os salários. Saudades de outras terras? Desilusões do mar? Ou apenas a certeza
da pobreza atávica de quem vivia sobre as águas?
Comecei a escrever poemas por volta dos 10 anos e um dos primeiros chamava-se
necessariamente «O mar». Não merece que o recorde na íntegra, mas terminava assim:
«gosto de todas as maneiras do mar!»
O mundo então era claramente nítido em atribuições aos géneros. Por isso nunca
tive um barco de brincar e era eu que os construía, no Inverno, com as cascas de nozes.
Colocava dentro de uma meia noz um bocadinho de miolo de pão, onde espetava um
palito e uma vela de papel. Tinha grandes esquadras de naus que soprava a meu bel-prazer
e para as quais inventava viagens de descobrimento, turismo, combates ou naufrágios.
O Ratinho Marinheiro, meu segundo livro, está, todo ele, eivado dessa minha
vivência náutica de trazer por casa. E os ratinhos eram também parte da minha vida, na
medida em que, à falta de um cão, meu pai me oferecera um casal de ratinhos brancos,
desses que utilizava nas experiências científicas e eram os artistas do circo em miniatura
com que me divertia. Sempre os animais foram dos meus companheiros preferidos
e não admira pois que eles povoem a minha obra como têm povoado a minha vida.
Numa linguagem extremamente simples, procurei oferecê-lo aos meninos reais, com um
vocabulário bem reduzido mas com direito a um poema narrativo susceptível de lhes
ficar no ouvido. De facto, o livrinho tem-me sido recitado por gerações de miúdos, tem
dado lugar a animações e inclusivamente a espectáculos musicais envolvendo inúmeras
crianças e técnicas sofisticadas.
No Diário Popular (no início da década de 70) e na Rua Sésamo publiquei contos
que nunca vieram a ser integrados em livros. Entre eles se contam «A gota de água», que
narra o ciclo da água a partir de uma praia (D.P., 12-5-72), «A gaivota» (D.P., 29-12-72),
«Domingo de praia» (D.P., 1-7-73), «O golfinho» (R.S., nº 84, Agosto de 1996).
No tempo em que as férias de Verão eram de três meses e tínhamos uma tosca
moradia alugada ao ano na Caparica, onde passávamos longuíssimas temporadas,
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percorria quilómetros de praia e entretinha-me a moldar na areia tudo quanto o mar me
sugeria, o que me valeu ser granjeada com alguns prémios.
Um dos meus sonhos de criança era então poder transformar-me numa gaivota.
Cheguei a ter uma como ave de estimação: apanhei-a, ferida, no areal da Costa da
Caparica, tratei dela até ao fim das férias e, prendendo-lhe uma corda a uma pata, fui-a
treinando a voar de novo. Depois larguei-a, de madrugada, quando a praia estava ainda
deserta. E vi-a desaparecer sobre as ondas, alto, cada vez mais alto, até a perder de vista.
Cheguei ao fim da aventura com as mãos todas feridas porque elas picam a valer… Muitos
poemas escrevi eu sobre essas aves maravilhosas, que para os ecologistas já perderam a
magia e são por eles consideradas como ratazanas do mar…
Entre esses poemas destaco «Gaivotas do Porto», com música de Susana Ralha,
incluído em O Canto dos Bichos.
Ao final da tarde, nas férias intermináveis, ajudávamos os pescadores a puxarem
as redes, túrgidas, ao som monocórdico de um grito de comando. O mar revelava então
as suas profundezas. Os inúmeros peixes de prata, os búzios, as estrelas-do-mar, os
caranguejos d’Os Poemas da Mentira e da Verdade, vi-os debaterem-se na infrutífera
tentativa de regressarem ao seu mundo. Em A Cidade dos Cães e outras Histórias, evoco,
no conto «O caranguejo verde», um debate entre os bichos da terra e do oceano, em busca
da primazia. Se o herói acaba por ser o caranguejo, não faltam «os polvos peganhentos,
senhores de tantos braços» (polvos que eu cacei também nas rochas, com um ferro e
algumas vezes me subiram pelos braços, sugando-me com suas ventosas). Não faltam os
ouriços, os mexilhões (que apanhava com um canivete nas rochas do Guincho). Não esqueci
a baleia, que achei, longe dos mares dos Açores, atirada à areia, na grandeza agonizante
de um gigante indefeso. Também no Aquário Vasco da Gama, onde ia frequentemente,
eu encontrava, numa vivacidade prisioneira, em formol, esqueleto ou embalsamadas,
todas as espécies, mesmo as mais exóticas, que têm insistido em trazer o mar para dentro
dos meus livros.
As tartarugas das Ilhas Seicheles, que aparecem na colectânea de poemas Arca
de Noé, julgo que nunca as vi ao natural, sendo o respectivo poema sugerido pela
insólita foto de um desses simpáticos quelónios montado pelo meu amigo de longa data,
Dr. Mário Soares.
Em S.O.S.: Animais em Perigo, procurei, com o auxílio de uma equipa de zoólogos,
chamar a atenção para uma série de animais em perigo de extinção, não por esse mundo
fora, mas apenas em território português. Nesse texto de prosa imaginativa mas apoiada
em abalizados conhecimentos científicos, não pude esquecer o lobo-marinho, que
subsiste, não no continente, mas na Madeira, onde dantes era exterminado à paulada
para extracção da pele e hoje constitui um pequeno núcleo nas Ilhas Desertas. Na história
que teci, um filho de pescador adopta uma dessas pequenas focas bebés presa por acaso
nas redes, numa maré negra, leva-a para casa, instalando-a na banheira, à falta de
melhor local. Como o bicho crescesse e a situação se tornasse insustentável, os Bombeiros
emprestaram o seu tanque como morada provisória.
Estas focas, ladinas e espertas, são muito apreciadas nos circos como equilibristas,
e um circo ambulante, ao saber do achado, logo fez uma oferta de compra, prontamente
aceite pelos pais, cujas dificuldades económicas se acentuavam com o vasto derrame de
crude que impedia a pesca. Já o pequeno Tomás, protagonista da história, sonhava correr
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mundo com o seu animal de estimação, quando o veterinário o alertou para o facto de
a foca monge ser uma espécie protegida, que corria o risco de desaparecer se não fosse
mantida em liberdade para aí se reproduzir. O garoto opta então por se aliar ao bicho,
contrariando o chorudo negócio em vias de se concretizar. E parte, de madrugada, para
soltar o lobo-marinho, um desses animais que deu o nome a Câmara de Lobos, pois tantos
lá existiam e tantos foram chacinados que hoje adquiriram um estatuto quase lendário.
Na colectânea 6 Histórias às Avessas figuram dois contos que abordam temática
marítima. O primeiro é «O monstro»:
«Era uma vez um bicho.
Estava ele muito sossegado da sua vida a tomar banho de mar, quando, de
repente… zás! se viu preso nas malhas de uma rede.
– Mas que estranho monstro! – gritaram os pescadores ao descobrirem-no no meio
do carapau.
– Mas que estranho monstro! – exclamou o Director do Jardim Zoológico ao metê-lo numa jaula.
– Mas que estranho monstro! – concluiu o veterinário ao verificar que não bebia
água, nem leite, nem vinho, não comia peixe, nem carne, nem ovos, nem pão, nem fruta…
nem nada!»
Trata-se já não de um animal marítimo real, mas imaginário, que se alimentava
apenas de crude, de detritos petrolíferos.
O aparecimento do monstro torna-se pretexto para uma crítica social que abrange
especialmente entidades financeiras e políticas, mas acaba com a reconciliação entre este
ser extraordinário e as entidades oficiais, vindo a ser condecorado pelo Presidente da
República quando se torna o único ser capaz de pôr cobro à maré negra ao largo de
Cascais:
«Todo o governo bebeu vinho do Porto à saúde do monstro mas para ele abriu-se,
naturalmente, uma garrafa de gasolina super.»
O outro conto do mesmo livro é «A sereia», também ela animal mítico mas que vem
a entrar na domesticidade da vida burguesa lisboeta, ao ser capturada por um sujeito que
«andava a apanhar mexilhão» e resolve levá-la para casa, ensinar-lhe português, forçá-la
a comer de faca e garfo e a cantar o fado. Fascinado pela beleza do achado e magicando
nas suas possibilidades de aproveitamento comercial, não pensou duas vezes em devolver
às ondas este ser cujos cabelos pareciam cascatas de ouro, cujos olhos verdes, límpidos,
lembravam a água mais pura do mar, cujas escamas reluziam como madrepérola.
Mas a pobre sereia, metade mulher, metade peixe, torna-se escândalo sexual
perante a família por andar de seios ao léu, o seu rabo de peixe excita o gato, que só
pensa em cravar-lhe o dente, bem como a criada, desejosa de a transformar em filetes.
Rapidamente se vê transformada pelo seu captor numa máquina de render dinheiro,
menosprezada na sua essência a ponto de não tolerar a vida na nossa sociedade mesquinha
em que o povo, os meios de comunicação e as entidades oficiais a desmerecem.
Trata-se de uma paródia trágica que reflecte, afinal, muito o que eu penso da
humanidade que se instituiu como dona e senhora do planeta, explorando, vilipendiando,
torturando sem escrúpulos os que não pertencem à sua espécie e portanto praticamente
não têm direitos. Toda a diferença é rejeitada e uma sereia, ser misto e inverosímil, está, à
partida, condenada à troça, ao desprezo, à exploração abusiva. Incapaz de viver entre os
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humanos, apesar de múltiplos esforços e cedências, acaba por fugir para o seu elemento
natural: o oceano.
Utilizando mais um personagem de ficção que se tornou herói universal, Gulliver,
adaptei-o ao teatro com muita liberdade e um final passado em Portugal, na corte de
D. João VI. O mar constitui o elo de ligação entre os diversos actos, sendo, no entanto,
focado essencialmente o gosto pela viagem marítima apenas no primeiro. O mar foi
no passado, e é ainda no presente, a larga estrada que conduz ao desconhecido, ao
inimaginável, como o Reino de Lilliput, o Reino dos Gigantes, a Ilha dos Cavalos. Para
além do mar estão também a mesquinhez e a grandeza, a esperança e a desilusão. E a
descoberta do outro.
A canção com que termino o livro é a seguinte:

«Ó eterno viajante,
Tu nunca podes parar
O sangue das tuas veias
É feito de água do mar.
É feito de águas do mar,
Ondas de imaginação,
Conta-me as tuas viagens,
Quer sejam reais ou não.»
Em vez de adaptar a famosa obra de Swift, foi minha ideia inicial utilizar
A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto que, em princípio, serviria a encomenda de uma
peça sobre o tema da viagem. Comecei, pois, por reler, na versão original, A Peregrinação,
que é, de facto, um livro interessantíssimo mas inclui descrições e pensamentos de tal
forma cruéis que me inibiram de os transmitir, por opção, a jovens pré-adolescentes. Não
pretendia dar a conhecer uma ideia truncada da obra, que vivamente aconselho a ler
mais tarde, com espírito crítico, cientes dos hábitos da época. A crueldade, a malícia, a
mentira não foram decerto apanágio dos portugueses e de outros povos da época das
Descobertas, mas tingiram de ignomínia e sangue um mar que eu desejava mais azul.
Em Não Há Borracha que Apague o Sonho, breve biografia de Ferreira de Castro,
descrevo a sua viagem para terras do Brasil, empreendida aos 12 anos, tendo como
acompanhante apenas um distante conhecido:
«A vida a bordo daqueles barcos, em terceira classe, não era agradável. Os
emigrantes amontoavam-se no porão escuro, triste, húmido, enrolados em cobertores,
naquele Inverno. Com grandes ondas, tornava-se impossível abrir as vigias sem que a água
encharcasse os beliches. Muitos enjoavam, toda a travessia vomitavam. Outros jogavam
às cartas, cantavam tristes canções.
José subia até ao convés e ficava a ver os carreiros de espuma que o navio ia
traçando. Em pleno Atlântico, entre céu e mar, sem um amigo.»
Hoje é impensável para pré-adolescentes uma viagem como a de Ferreira de Castro
e frequentemente conhecem com certa profundidade o mar através do computador, sem
cheiro a maresia, mas com uma plêiade de imagens e informação.
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Com certa ligeireza procuro focar essa realidade em A Cavalo no Tempo, no poema
«A pesca»:

«-Não pesques mais nesse rio,
ó meu velho pescador,
vem pescar na internet
com o meu computador.»
Eu própria fui, em tempos bem longínquos, pescadora de rio, com os meus irmãos.
Mas nunca consegui enfiar uma minhoca viva num anzol… Assim confesso que me agrada
mais a pesca no computador… Em O Rapaz e o Robô, pequena novela com os pés bem
pousados na terra, é nas águas, na corrente das águas que conduzem ao mar enigmático,
que o robô se afunda, águas que são o nosso princípio e fim.
Entre os cem livros que até hoje publiquei, só três são exclusivamente dedicados
ao mar. O primeiro, a que já me referi, é O Ratinho Marinheiro.
O segundo, publicado em 1991, tem por título A Nau Mentireta e inspirou-se, por
um lado, na velha toada da «Nau Catrineta» que eu, desde tempos imemoriais, soube
de cor e, por outro, nas muitas invenções e mentiretas que, à laia de Fernão Mendes
Pinto, foram introduzidas na nossa epopeia marítima. Dela lerei apenas algumas quadras
esparsas:

«Lá vai a Nau Mentireta
Que tem muito que contar,
Já passa mais de ano e dia
Que anda nas ondas do mar.
(…)
Junto da costa africana
O Gigante Adamastor,
Como estava constipado,
Pediu-lhe um cobertor.
(…)
Partiram para a Guerra Santa,
Só viram a guerra errada,
Em nenhuma havia santos,
E todas tinham pancada.
(…)
Quando apertava o calor
Foram à Índia distante.
Para fazer de chuveiro
Compraram um elefante.
(…)
Descobriram no Brasil
O Carnaval e o samba.
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De tanto que lá dançaram
Ficaram de perna bamba.
(…)
Já vêem terras de Espanha,
Areias de Portugal,
Três burros tocando flauta
Debaixo dum laranjal.»
Um certo surrealismo e humor que me caracterizam perpassam também as suas
páginas.
O segundo destes livros, intitulado expressamente O Mar, esteve para ser incluído
no Planeta Azul, mas, atendendo a um pedido insistente de Carlos Araújo, então meu
editor na Terramar, autonomizou-se. É, na realidade, um poema longo a que Pedro Sousa
Pereira deu vida com a sua belíssima ilustração.
É composto por duas partes, a expressão dos oceanos com os seus elementos
positivos e a que revela os atentados que contra ele têm sido perpetrados pela humanidade:

«Este é o mar
onde os barcos viajam,
os peixes moram,
os golfinhos saltam,
as baleias lançam repuxos,
as crianças nadam,
os jardins são de coral
e sabem a sal.»
A este mar idílico se contrapõe a sua faceta negativa:

«Este é o mar
Que se esgota em esgoto,
Se lixa em lixo,
O das marés negras,
Das redes de arrasto,
Dos rastos de sangue,
Dos cemitérios nucleares,
Dos muitos azares.
Este é o mar.
Quem é que entende a canção
Das ondas?»
Em vez de o ler, preferiam que o ouvissem na voz de crianças, concretamente de
O Bando dos Gambozinos.
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Não tenho pejo em apresentar o meu trabalho, mas inibo-me completamente de
lhe fazer críticas, tarefa que deixo para os especialistas a quem eventualmente possa abrir
pistas.
Recordar o mar na obra que escrevi leva-me, naturalmente, a repensar a minha
vida e a importância que ele nela desempenhou e foi crucial até 1966, ano em que me
casei e fui condicionada a mudar de casa, perdendo a companhia desse meu companheiro
de todas as horas, espelho de mágoas, confidente de alegrias. A princípio tinha tantas
saudades do rio e do mar que me via forçada a visitá-los, à noite, depois do trabalho.
Em 1970 o meu marido sofreu uma agressão de um agente da Pide, na R. António
Maria Cardoso, que o prostrou na cegueira. Através de uma intervenção cirúrgica,
recuperou parte da visão mas deixou, para sempre, de conseguir enfrentar a claridade de
uma praia, ficou proibido de entrar no mar e eu abdiquei com ele dessa minha paixão.
Há 15 anos apareceu-me na pele um sinal, que retirei de imediato, e constituiu para mim
nova sentença de afastamento do mar.
Hoje, sento-me na casa vazia olhando uma das muitas marinhas que, como janelas,
povoam a minha casa. E imagino, imagino, imagino que vivo no mar.
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Originalmente para: Museu de Odrinhas, a pedido da Câmara Municipal de Sintra [comunicação].

O escritor vai à escola
Luísa Ducla Soares

Não pude deixar de aceder ao convite da Câmara de Sintra para vos falar um
pouco dos encontros com escritores na escola, pois este município se tem revelado um
exemplo de boas práticas no domínio da expansão da leitura entre os seus educandos,
publicando livros para os mais jovens, expandindo a rede de bibliotecas escolares (e não
só), mantendo um protocolo com a Associação Portuguesa de Escritores para levar autores
de literatura infanto-juvenil até à escola.
Na minha juventude e, mais tarde, até à Revolução dos Cravos, não havia o hábito
nem se sentia a necessidade de levar os escritores à escola. Estes escreviam na sua torre de
marfim, no café da esquina ou onde bem lhes apetecesse, publicavam os livros, mantendo-se distantes dos leitores. Estavam envoltos numa aura de distância e secretismo que fazia
deles uma espécie de monstros sagrados. Os seus textos, se apareciam nos compêndios de
língua portuguesa, serviam para serem esquartejados pelos bisturis da gramática. Raras
e pouco operacionais eram as bibliotecas escolares e trágicas se revelavam as estatísticas
da leitura no seio das famílias portuguesas e, consequentemente, das crianças. Muitas
destas nada liam, muitas outras se limitavam a consumir histórias aos quadradinhos ou
publicações traduzidas sem o mínimo de qualidade que se vendiam nos quiosques.
Em 1974 e nos anos imediatamente subsequentes andavam os ânimos demasiado
exaltados e empenhados em mudanças para investirem na relação autor-leitor. Foi
essencialmente a partir das décadas de 80 e, mais ainda, de 90 que a importância da
leitura para a formação das crianças se tornou evidente.
Começaram então os professores a telefonar, a escrever, mais recentemente a
enviar e-mails aos escritores solicitando uma deslocação aos estabelecimentos de ensino
em que leccionavam.
Posso recordar a minha estreia nessas andanças, numa época em que as crianças
olhavam para nós geralmente como boi para palácio e nos surpreendiam com a seguinte
pergunta, quase exclamação:
«Mas os escritores são pessoas vivas?»
Pensavam, na sua ignorância ou inocência, que quem tinha direito a um lugar
nos manuais escolares tinha por força de fazer parte do mundo reverenciado e estático
dos mortos. Aliás, não tem sido prática centenária e bem lusitana a de ignorar e
desprezar os cultores das letras em vida, deixando-os perecer à míngua para os enaltecer
postumamente? Não é pois surpreendente a atitude das crianças que mais não faziam,
aliás, do que interiorizar o consuetudinariamente estabelecido.
Confesso que, a princípio, me fez alguma impressão que me olhassem como a
um defunto acabado de sair do túmulo. Ri-me, gracejei com o caso, mas de facto ele
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exprimia uma total clivagem entre os pequenos leitores e quem para eles escrevia. O
hábito de ler por gosto raramente prendera aqueles meninos afeitos a papaguearem os
textos literários dos livros de leitura ou a soçobrarem na devassa de um volume impingido
pelos professores.
Pretendia-se então que autor convidado, bicho raro e nunca visto, exibisse na aula
as suas habilidades:
Que lesse uma história, que fizesse uma palestra edificante remetendo as
criancinhas para os deleites da leitura, que respondesse às suas perguntas espontâneas
mas estereotipadas. A primeira delas costumava ser:
«Como é que a senhora se chama?»
Logo aí se desnudava a total impreparação dos gaiatos para a sessão. Iam encontrar
um desconhecido, que deveria estar morto e bem morto, quanto mais não fosse para não
os maçar. Desconhecendo o nome, desconheciam também a obra, naturalmente.
Era um pouco como irem ao jardim zoológico para verem um chimpanzé, criatura
um pouco incrível e ridícula, macaqueando um espectáculo sem sentido diante de uma
assistência desinteressada, amorfa ou turbulenta. Algumas vezes me apeteceu levantar
da cadeirinha que me tinham destinado e escapar, sem que muitos dessem por isso, entre
o chilrear daquela passarada que atordoava a sala.
Se hoje, já bem entrado o século XXI, o panorama se alterou e numerosíssimos
são os professores que tomam a iniciativa de convidar escritores, nem sempre tal significa
que estejam preparados para criar um ambiente favorável à leitura. Vários me confessam
que não têm, eles próprios, apetência pela leitura e desconhecem a mais incontornável
literatura infanto-juvenil contemporânea.
O Plano Nacional de Leitura, alvo embora de algumas críticas pontuais, tem tido o
indubitável mérito de chamar a atenção para necessidade de ler, oferecendo aos docentes
e outros educadores conselhos e listagens de obras elaboradas de acordo com os níveis
dos alunos. Com uma ampla panóplia de títulos não será possível, mesmo a um professor
muito ignorante, dar a desculpa de que não sabe o que escolher.
E passo a citar o que no seu sítio da internet figura sobre convites a escritores e
ilustradores:

Convidar escritores e ilustradores para irem às escolas/às bibliotecas.
Os encontros de alunos com os autores, que são já uma prática muito frequente
em escolas e bibliotecas, podem ter um efeito muito positivo na aquisição ou consolidação
do gosto pela leitura. No entanto, para se conseguir esse efeito é indispensável que todos
os alunos participantes tenham lido pelo menos uma obra do autor a convidar, tenham
apreciado o que leram e desejem um contacto pessoal, porque a leitura lhes suscitou
curiosidade.
Para assegurar esta condição, é aconselhável que o convidado seja autor de uma das
obras trabalhadas em leitura orientada na sala da aula, escolhendo-se preferencialmente
entre as que suscitaram maior adesão dos alunos. A leitura das obras do autor a convidar
nunca deve ser remetida para casa, pois basta que alguns dos alunos não conheçam a
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obra do autor, ainda que a maioria conheça, para se correr o risco de um encontro menos
proveitoso ou até fracassado.
Os convites proveitosos, para além de estimularem a prática e o gosto pela leitura,
podem desencadear uma multiplicidade de actividades por parte dos alunos, que passo
a elencar:
1 – Leitura ou declamação expressiva de poemas. De salientar que tem havido
uma quase geral incúria no nosso ensino no sentido de valorizar a expressão
oral. Assim, verificamos que muitos jovens se escusam quase a falar, dizendo à
pressa um poema ou outro texto, para o despachar, como uma obrigação,
sem pôr alma na entoação.
2 – A poesia pode passar a letra de canção, canção ao estilo popular, erudito
ou ganhando contornos de modernidade como a sua transformação em
rap, que está agora muito em voga, principalmente quando existem alunos
de etnia africana. Sobre este aspecto, gostaria de frisar o alcance que tem a
ligação entre a literatura infantil e as vivências culturais do meio em que os
jovens se inserem.
Em casos pontuais, as canções assim originadas poderão dar lugar a
espectáculos musicais, a registos em cassete ou CD, que por vezes acabam por
entrar no circuito comercial. Recordo, a este propósito, a parceria que tenho
feito com algumas escolas, nomeadamente com O Bando dos Gambozinos, do
Porto.
3 – A entrevista, que pode assumir características quase jornalísticas ou de
bisbilhotice, indagando curiosidades. Existindo jornal na escola, é
frequentemente aproveitada pelo grupo ligado ao clube de jornalismo para
publicação, sendo as fotografias digitais de autoria das crianças.
Assistimos actualmente a uma preparação das entrevistas, obviando a
repetição de perguntas e lugares comuns. Geralmente as crianças trazem-nas escritas e existe, por vezes uma ordem, por fila, por ano, etc. Se há
perguntas pertinentes, originais, reveladoras de espíritos bem despertos,
muitas vezes, no entanto, são decepcionantes.
4 – Dramatização de histórias, fazendo as crianças encarnar as personagens no
sentido literal do termo e viver a narrativa. Esta actividade permite o
desenvolvimento de múltiplas capacidades de expressão que se manifestam
no teatro, desde a plástica, com pintura de cenários, pinturas faciais, aos
trabalhos manuais, oficinais na feitura de adereços e guarda-roupa, à
utilização da música, da dança. É uma actividade de equipa com todas as
vantagens de interacção e partilha que pressupõe.
Implicando um longo trabalho, por vezes, e colaboração familiar para o
guarda-roupa, parece-me acertada a prática de aproveitar a dramatização
não só para a apresentar ao escritor mas também para ser incluída em
espectáculos destinados aos pais, a associações, a centros de terceira idade, a
festivais como o Sintranima, favorecendo assim a inter-relação escola-família
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e escola-comunidade.
O teatro escolar assume diversas formas:
• Teatro convencional em que os alunos são os actores
• Teatro musical
• Teatro de marionetas
• Sombras chinesas.
5 – Filme de animação. Forma menos habitual de aproveitamento de um texto
destinado aos mais novos, vai ganhando um certo dinamismo, muito
dependente da comparticipação de adultos pelas técnicas que exige. Alguns
dos meus livros já foram transformados em filme de animação. A Escola da
Pasteleira do Porto apresentou um vídeo baseado em desenhos de alunos
a propósito d’A História da Papoila. Uma escola da Figueira entrou num
concurso internacional de animação com O Ratinho Marinheiro, sendo as
figuras em plasticina e os cenários em papel celofane.
6 – Criação literária infantil. Um livro pode ser ponto de partida para a criação
literária das crianças que são incitadas a escrever poesias ou contos com base
ou a propósito do que leram. Podem imaginar outro final para uma história,
inventar novas aventuras com personagens de contos, interligar histórias
diversas, com absoluta liberdade. Todas desenvolvem a imaginação, o
vocabulário, a articulação do discurso, o sentido crítico e algumas sonham
com um futuro ligado aos livros, como escritores. A partir do meu livro Diário
de Sofia & Cª (aos 15 anos), adolescentes do 8º ano de Telheiras escreveram
um Diário que veio a ser editado, entrando no circuito comercial.
7 – A ilustração. O gosto muito generalizado pelo desenho, pela pintura, pode
ser explorado, permitindo que as crianças desenhem em folhas convencionais
ou em grandes cartolinas destinadas a afixação em locais públicos onde o seu
trabalho será apreciado. Muitas sonham também vir a ser ilustradoras ou
terem outra actividade futura ligada às artes plásticas.
8 – Exposições de trabalhos diversos, alguns muito originais.
São inúmeros os trabalhos que as crianças, por livre iniciativa ou sugestão dos
professores, fazem, a propósito de um livro que leram em conjunto.
Vou apontar apenas alguns que tive oportunidade de admirar em escolas que
visitei.
Após a leitura de Os Ovos Misteriosos, os mais pequeninos pintaram ovos
e fizeram galinhas de vários materiais. O Ratinho Marinheiro deu azo a
que fizessem ratinhos de plasticina, de miolo de pão e os metessem em cascas
de noz, viajando em mares de papel ondulado azul. Uma escola do 2º ciclo
que leu o meu livro O Rapaz e o Robô apresentou, em várias salas, robôs
fantásticos, alguns com movimento, com luzes incorporadas, outros
construídos maioritariamente a partir de materiais de reciclagem. Com base
noutro livro, A Vassoura Mágica, foi apresentado todo um arraial de bruxaria,
com caldeirões, vassouras mágicas, gatos pretos e mochos.
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9 – As sessões de autógrafos. Nunca falham nestes encontros. Para as crianças
é importante levarem uma recordação personalizada de um autor e
começarem a considerar os livros como objectos de certo modo preciosos, a
que se mantêm ligadas, por vezes para toda a vida.
10 – Correspondência posterior com o escritor. O encontro pode prolongar-se
com correspondência postal ou electrónica com o escritor, que para tal
vulgarmente se disponibiliza. Já tenho colaborado com alunos, fazendo com
eles uma história, enviando material para os seus blogs, etc., etc. De
salientar que o uso da internet facilita e estimula este convívio. Deixam
de ser necessários envelopes, selos, a comunicação é imediata e utilizam-se
as novas tecnologias, tão indispensáveis na sociedade contemporânea.
É essencial que a dinâmica proporcionada pelos encontros com escritores se não
perca por significar, para o professor, o cumprimento de um objectivo que em si mesmo
se esgota, e seja aproveitada para manter a chama acesa do amor aos livros.
Eu actualmente já só aceito deslocar-me a escolas se me for apresentado um
projecto ligado à leitura pois, caso contrário, é bem provável que o encontro não
tenha sido convenientemente preparado e redunde numa perda de tempo para todos
os participantes. Com tantas escolas a endereçarem convites, os escritores têm muito
por onde escolher. Por que não optar por aquelas que, à partida, oferecem melhores
perspectivas de sucesso?
Escolas há também que, na sua ânsia de aproveitar ao máximo a disponibilidade do
escritor, o forçam a múltiplas sessões, sem aviso prévio. Ainda recentemente me vi forçada
a realizar numa tarde seis sessões seguidas. Outras consideram que é obrigação de quem
escreve pagar deslocações, tirar dias de férias para estes encontros, sem qualquer respeito
pelo trabalho intelectual. Já me propuseram ir a um estabelecimento de ensino numa
camioneta que transportava galinhas para o matadouro, já se esqueceram de marcações
que, por constarem da minha agenda, inviabilizaram outros convites, já percorri centenas
de quilómetros para bater com o nariz na porta duma biblioteca cuja bibliotecária,
estando no interior, me deixou à chuva por não ter terminado a hora do almoço.
Felizmente estes casos são raras excepções.
Há autarquias que se têm vivamente empenhado nestes encontros como as de
Sintra, Amadora, Évora, por exemplo. Organizam as deslocações de acordo com um plano
de inscrições e uma supervisão responsável que faz com que o resultado seja geralmente
um êxito, mesmo em ambientes socio-culturais bastante problemáticos. E, nós, que
vamos um pouco a toda a parte, reconhecemos que por vezes junto de crianças de
bairros de realojamento social ou de aldeias perdidas no interior se conseguem adesões
mais significativas que entre meninos da alta burguesia dos colégios caros da capital.
É importante que os professores se consciencializem de que, em muitos casos, só deles
depende a relação aluno-livro e de que tal relação condicionará todo o futuro dos jovens.
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Originalmente publicado em: (2002). O Desafio de Ler e Escrever. Actas do II Encontro Internacional de Leitura e
Coesão Social (11-13 de Julho de 2001), s.l. Projecto Literatura e Literacia.

Autores obrigatórios, sim ou não?
Luísa Ducla Soares

Felizmente as crianças actuais já não têm livros únicos. Mas eu não me esqueço
dos livros de leitura com meninos vestidos à mocidade portuguesa na capa, por onde
os alunos do meu tempo eram forçados a aprender de acordo com os cânones de Deus,
Pátria e Família.
E, desde então, tenho uma incompatibilidade com livros únicos, que se estende às
leituras complementares obrigatórias destinadas aos mais novos.
Frequentei o jardim-escola e a primária num colégio inglês onde certos livros nos
eram impostos. Li aos oito anos, na língua original, a Alice no País das Maravilhas, em que
não encontrei então qualquer maravilha. Fiquei com tal antipatia por Lewis Carroll que
só décadas mais tarde, picada por complexos, ganhei coragem para o reler.
A minha escola não dispunha de biblioteca, embora eu morasse diante da Torre
de Belém não existiam livrarias em muitos quilómetros em redor, e o pesadelo dos livros
obrigatórios atrapalhou-me a infância.
Refugiava-me a ouvir histórias de bruxas, de lobisomens ou anedotas de Bocage
que uma criada velha me contava, às escondidas, na cozinha e sentia inveja dos miúdos
que recebiam semanada para comprarem no quiosque as revistas baratas de banda
desenhada.
Para me mostrar o encanto dos clássicos o meu pai recitava-me, de cor, em latim,
as fábulas de Esopo, que misturava com O Melro de Junqueiro, A Barca Bela de Garrett,
João de Deus, Gonçalves Crespo, Cesário Verde e uma imensidade de versos populares.
Foi essa a minha principal formação.
Talvez por tudo isso, nos meus tempos livres, até aos dez anos, pouco me dedicava
a leituras. Ignorei muitas figuras representativas da literatura infantil. Não via televisão
porque ela não chegara ainda a Portugal. Olhava, fascinada, para o Tejo onde saltavam
ainda golfinhos, transpunha os muros do quintal para apanhar gatos vadios e brincava
sozinha com as palavras.
Os pais, os avós dos actuais alunos da escola democrática e massificada, passaram,
em geral, por uma escolaridade precária, não estabeleceram convívio duradouro com os
livros. Apenas uma percentagem reduzida dispõe de condições culturais e económicas
que os motivem a constituir uma bibliotecazinha caseira para as crianças. Esses conhecem
o património tradicional, os clássicos do seu tempo, entusiasmam-se com traduções
profusamente ilustradas, mas sabem muito pouco do que actualmente em Portugal se
produz porque os jornais não especializados, a televisão e a rádio raramente se ocupam
de literatura infantil.
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Muitas vezes é o miúdo que os
«Proponho que se
acompanha ao hipermercado ou à livraria
defenda a autonomia
quem, ainda sem saber ler, insiste, com
da escola, dando-lhe
uma birra, em levar um volume vistoso,
muitas vezes inadequado à sua idade.
liberdade para, de
Há obras que se adquirem porque
acordo com os alunos,
foram objecto de um marketing eficiente.
Outras porque, pelo preço e aparência, se
suas motivações e
ajustam a prendas de anos ou de Natal.
especificidades se possa
As de maior qualidade passam por vezes
decidir sobre o que para
despercebidas.
Por isso o papel da escola é
estes é mais indicado do
fundamental na disponibilização de
ponto de vista literário.»
obras relevantes e na escolha do que as
crianças devem ler.
Embora a aposta seja dotar todos
os estabelecimentos de ensino de bibliotecas bem apetrechadas, actualmente deparamos
com alguns em que elas não existem, ou cuja selecção de livros é francamente contestável.
Ainda há pouco entrei numa que apenas possuía livrinhos baseados nos filmes de Walt
Disney.
Há educadoras e professoras com boa preparação em literatura infantil e são
elas as suas grandes impulsionadoras. Contando histórias, utilizando criativamente o
património oral, lendo em voz alta, pondo o livro certo no momento certo na mão dos
alunos. Todos nós, escritores que vamos às escolas, as distinguimos e sabemos que é em
grande parte delas que depende o futuro da leitura nas novas gerações.
Existem histórias da literatura infantil, revistas especializadas e, mais simplesmente,
listas de obras aconselhadas como as do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas,
organizadas por faixas etárias e temas que podem funcionar como precioso auxiliar não
vinculativo para aquelas que se sintam desorientadas. Estas últimas são gratuitas.
Proponho que se defenda a autonomia da escola, dando-lhe liberdade para, de
acordo com os alunos, suas motivações e especificidades se possa decidir sobre o que para
estes é mais indicado do ponto de vista literário.
Mas, não existirão obras fundamentais? Como decidir quais as fundamentais?
Haverá uma convergência de opiniões sobre o assunto? Temos assistido, ao longo dos
anos, à influência de lóbis pedagógicos, políticos, culturais, religiosos, ideológicos,
editoriais e outros...
De qualquer forma, há uma herança que nos abrange a todos e deverá contemplar
também os mais novos: a da tradição popular, que tem sobrevivido às contingências
do tempo e mantém muita da sua vitalidade – o mundo das lengalengas, dos contos
populares, dos trava-línguas, das rimas infantis.
A aposta no folclore permite além disso a partilha intergeracional. Durante anos
me dediquei à recolha e divulgação deste património e é frequente confirmarem-me que,
através dele, é possível reunir à volta dos livros a família, o que me parece importante
numa época em que o fosso entre as gerações se alarga e a criança tem como companhia
privilegiada a televisão.
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As memórias de numerosos escritores evocam como primeiro contacto mágico
com a literatura o encontro com a tradição popular. Também a mim o mesmo aconteceu.
Guardo como tesouro o nonsense ritmado das nursery rhymes à mistura com o património
oral português, que conheci em casa.
Por demais se têm os psicanalistas debruçado sobre os velhos contos, focando
a sua função no desenvolvimento da personalidade, através de vivências tantas vezes
intimidantes dos heróis com quem os mais novos se identificam.
Estarão no entanto todas as crianças prontas a aceitar as versões originais de
histórias como O Capuchinho Vermelho, A Branca de Neve ou A Bela Adormecida? Há
miúdos que se comprazem com o terror que elas
por vezes implicam, outros que as rejeitam. A
«Considerando
minha filha, por exemplo, nunca permitiu que o
indispensável o
lobo comesse a avozinha, insistindo sempre que ele
contacto com os
preferia iogurtes. Julgo sádica a insistência em chocar
garotos sensíveis. No entanto, tenho de reconhecer
escritores actuais,
que as histórias tradicionais desdramatizadas
parece-me difícil
perdem muito da força telúrica que encerram.
e indesejável
Mas a cadência rítmica, os jogos de palavras, a
sonoridade das lengalengas, a divertida dificuldade
apresentar uma
dos trava-línguas, o astucioso humor das adivinhas
lista obrigatória
conseguem ser um dos mais eficientes (e inofensivos)
meios de despertar para o encanto da língua.
de dez ou
Quanto às obras de autores eruditos, são,
quinze livros
a meu ver, quase integralmente desaconselháveis
fundamentais.»
para abordagem escolar as anteriores ao século XX
devido à sua visão do mundo, técnicas narrativas e
vocabulário. Só algumas adaptações de contos populares de Maria Amália, Junqueiro,
Adolfo Coelho e versos de João de Deus e poucos mais se revelarão susceptíveis de
interessar os mais novos. Todos nós conhecemos ou ouvimos falar de meninos prodígios
que, ainda com dentes de leite, recitam Camões. Que o recitem, se forem sensíveis à magia
mesmo pouco compreendida das suas palavras. Mas pobres daqueles que, de pequeninos,
são forçadamente transformados em artistas dum circo intelectual.
Considerando indispensável o contacto com os escritores actuais (quantos miúdos
não tenho encontrado que pensam que os escritores são necessariamente mortos ilustres!),
parece-me difícil e indesejável apresentar uma lista obrigatória de dez ou quinze livros
fundamentais.
O importante é proporcionar a máxima amplitude de escolha, para cada criança
ter acesso aos livros que poderão transformar-se em seus amigos.
Voltando mais uma vez à minha experiência, recordo-me que comecei a inventar
histórias, diariamente, por volta dos 13 anos para entreter o meu irmão mais novo, que
era um traquina e odiava todas as histórias impressas que lhe compravam. Inventei-as de
acordo com o gosto dele, com o tipo de personagens que lhe interessava e, como uma
Sherazade de trazer por casa, ia-as contando, tarde após tarde, para me livrar das suas
diabruras. Tenho, ao longo da vida, feito numerosos escritos com destinatários. Uma boa
história para determinada criança não o é necessariamente para outra.
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Até porque o desenvolvimento das crianças em relação à leitura tem disparidades
flagrantes. Ainda há pouco tempo verifiquei, por exemplo, que um livrinho que publiquei,
6 Contos de Eça de Queiroz Recontados, era utilizado no 3º ano no Liceu Francês e no 8º
ano numa escola dos Olivais.
Claro que há receitas de êxito fácil, mas será que os livros feitos por receita são
os mais aconselháveis? Podem conquistar muitos leitores, o que é uma vitória decerto.
Mas maior vitória será conquistá-los pela originalidade, pela qualidade, pelo fulgor da
expressão.
Os inquéritos aos hábitos de leitura revelam que os mais pequenos, como aliás os
adolescentes e adultos que mantêm o hábito de ler, o fazem em geral por gosto. Se não
é com prazer que as crianças lêem, então seguramente porão de lado a leitura.
Cabe ao professor (coitado do professor, a quem hoje tudo se pede!) fazer uma
selecção criteriosa dos livros a explorar, de acordo com os alunos que tem, mas para tal
deverá dispor de condições imprescindíveis – uma formação adequada, uma razoável
biblioteca escolar, ou colaboração efectiva com a biblioteca municipal, e permanente
actualização.
O pior é se o professor não gosta de ler...
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Entrevistas
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Originalmente publicado em: revista Autores, da SPA – Sociedade Portuguesa de Autores. Entrevista e perfil por
Manuel Vinhas (Maio de 2009).

«Há mil formas de escrever»
Luísa Ducla Soares nasceu em Lisboa no ano de 1939, licenciou-se em Filologia
Germânica e iniciou a sua actividade profissional como tradutora, consultora literária e
jornalista. Chegou à literatura por via da poesia mas, depois da estreia (Contrato, 1970),
tomou por alvo crianças e jovens, público para quem tem escrito e estudado o que outros
escrevem. Distinguida com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian pelo conjunto da sua
obra em 1996, muito antes, em 1973, recusou por motivos políticos o Grande Prémio
de Literatura Infantil que o Serviço Nacional de Informação pretendeu atribuir-lhe pelo
livro História da Papoila. Trabalhou para o Ministro da Educação, Biblioteca Nacional
e Presidência da República, sendo autora do respectivo site para crianças e jovens no
mandato de Jorge Sampaio. Escreveu poemas para canções e guiões para televisão, tem
obra traduzida em diversas línguas e é presença obrigatória na galeria dos nomes grandes
da literatura infanto-juvenil.

Na sua obra privilegiou a literatura para crianças e jovens. Escreveu os livros que quis
que os mais novos lessem ou foi uma preferência de género?
Comecei por me dedicar à literatura para adultos e foi, talvez, uma reviravolta
inesperada que levou a que me entregasse à literatura infantil.
Quando recusei o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, pouco antes do 25 de
Abril, José Saramago, então nos Estúdios Cor, convidou-me a escrever para a sua colecção
nada menos de seis títulos, destinados a saírem no ano seguinte. Tinha então dois filhos
pequenos e um marido que vivia nas políticas, nas filosofias e discutia teorias pedagógicas
que viria a pôr em prática como Ministro da Educação. Eu colaborava com José de Lemos
na página infantil do Diário Popular, onde vários dos meus originais eram integralmente
cortados pela censura. Muitos dos textos que me vinham parar às mãos desagradavam-me pela forma, pela ideologia, pela ignorância que revelavam em relação aos presumíveis
leitores. Era preciso lidar com crianças reais e escrever, literariamente, para crianças reais.
Era preciso compreendê-las, olhando-as, olhos nos olhos, responder à sua curiosidade e
dar-lhes a conhecer, de forma cativante, as muitas facetas do mundo.
Remontando à adolescência, eu já tinha uma longa prática de contadora de
histórias originais com que, diariamente, ia entretendo o meu irmão mais novo. Todos os
dias, à laia de Sherazade de terceira classe, inventava mais um capítulo de um folhetim
feito à medida desse ouvinte endiabrado mas altamente crítico, chegando a inventar
uma narrativa que durou três anos.
Em 1974, quando a Revolução dos Cravos exultava pelas ruas, e todos os que me
eram próximos se envolviam empenhadamente numa esperança colectiva, de repente,
e da forma mais dolorosa, encontrei-me envolvida nos problemas e vivências dos mais
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novos. A um dos meus filhos fora diagnosticado cancro, o que o forçou a abandonar
a escola, e nos arrastou para um exílio forçado no estrangeiro, por hospitais, em
tratamentos dolorosos que exigiam não só operações e quimioterapia, mas histórias,
poemas, cavalgadas de fantasia e brincadeiras, toda a distracção e afectividade que a
palavra humana proporciona. Alguns dos meus textos mais divertidos, azougados, dos
jogos de palavras mais conseguidos nasceram da compulsão de escrever para muitos
desses meninos condenados ao sofrimento sem sentido, à morte prematura.
Quando, às vezes, me dizem que sou uma pessoa extremamente bem-disposta,
recordo-me de certas situações em que escrevi, como um palhaço, para fazer rir, no
nonsense da tragédia que a vida também é. Recordei então bastas vezes as minhas
saídas com o meu pai, clínico por vocação, que não resistia a ir aos domingos visitar
os seus doentes no hospital, levando-lhes, por vezes como última terapêutica paliativa,
brincadeiras, dichotes, histórias e anedotas. O poeta é, no dizer de Pessoa, um fingidor,
e eu tenho fingido (ou acreditado sinceramente?) que levar a alegria é também uma
função cívica, especialmente quando o chão resvala por baixo dos pés. Perdi esse filho,
criei outros, também para eles escrevi histórias à medida, tal como fiz para garotos
vislumbrados, inventados, para o arco-íris de meninos que abraçam o mundo e muitas
vezes o mundo nunca abraçou.
O livro infantil condiciona mais do que liberta. Concorda?
O livro infantil não condiciona mais do que liberta pois permite-nos descer até
desvãos do subconsciente individual e colectivo onde se formam anti-ciclones turbulentos
bem patentes na literatura tradicional, que podemos soltar a nosso grado. Dá-nos, além
disso, a liberdade absoluta de criar, sem todas as convenções que os adultos impõem. Na
literatura infantil podemos virar o mundo de pernas para o ar, apostar na fantasia total,
ultrapassar barreiras de tempo e espaço de forma muito pouco convencional. Temos o
direito inalienável de brincar, que liberta, liberta, liberta quem produz e quem lê.
Em matéria de processo criativo, a forma e o conteúdo do livro infantil obrigam a linhas
de criação distintas das que são usadas no livro adulto?
Há mil formas de escrever para meninos e adultos. E todas diferentes.
Eu sempre acreditei que as crianças não são patetas ou atrasados mentais e nos
devemos dirigir a elas conhecendo a argúcia que as caracteriza e a limpidez em relação a
muitos preconceitos de que os adultos enfermam.
Mas existem essencialmente dois problemas a ter em conta: o do conteúdo e o da
linguagem.
A – As crianças, os jovens não vivem em redomas esterilizadas. A Convenção dos
Direitos das Crianças não protege muitas delas da negligência, da violência psicológica e
física, da prostituição. São moedas de troca em casos de divórcio, soldados e vítimas de
guerras cruéis, vítimas de subalimentação, de doenças para as quais há vacinas ao preço
da chuva.
Outros tornaram-se, em contrapartida, jovens ditadores, produto da publicidade
consumista, delinquentes precoces num mundo sem regras.
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Há quem insista em continuar a ver nos mais novos seres alados e poéticos, a quem
devem ser apresentados textos melífluos e palavras terminadas em inho.
Não sou adepta de obras infanto-juvenis traumatizantes mas nada me repugna
que sejam aflorados às novas crianças novos temas, por vezes polémicos, mas que têm
a ver com o mundo que as rodeia. Para tal se exige naturalmente bom senso. Assim é
possível criar um novo tipo de leitores, semeando neles uma consciência crítica. Mas não
podemos esquecer que, mesmo apresentando situações dramáticas, se deve ter em conta
a preocupação de deixar abertas saídas para os labirintos, túneis ao fundo dos quais
brilha o sol. Há que não excluir a esperança pela qual mereça a pena lutar. Recordemos
que os contos tradicionais com lobos maus, dragões fumegantes, madrastas pérfidas,
ogres comilões apresentam sempre uma solução que redunda na vitória dos oprimidos,
dos indefesos, dos bons.
Que seria dos jovens sem uma réstia de optimismo e de empenho em certas causas?
B – O segundo problema é o da linguagem, que terá naturalmente de se adequar
ao leitor, o que não implica uma negligência estética nem deixar de recorrer a palavras
menos usuais que funcionarão, segundo as sábias palavras de Mestre Aquilino, como
monumentos que um turista visita se é curioso. Há palavras tão exactas que não podem
ser substituídas, outras que transportam consigo uma magia cativante e constituem um
dos maiores fascínios da literatura.
Mas um excesso de vocábulos incompreensíveis conduz necessariamente ao
desinteresse de um pequeno leitor e impede a compreensão de um texto.
Que livros a acompanharam na sua infância e juventude?
Alguns dos textos que mais me acompanharam na meninice foram-me transmitidos
oralmente. O meu pai brincava insistentemente com a literatura oral (lengalengas, trava-línguas, histórias em verso, paródias e hinos do Colégio Militar que frequentara), recitava
Guerra Junqueiro, Alexandre Herculano, João de Deus, Gonçalves Crespo, Cesário Verde.
Ainda hoje acho que a partilha da literatura falada tem um sabor inigualável.
Li, um pouco mais tarde, as biografias de Adolfo Simões Müller, O Pequeno
Lorde, A Princesinha mas o que mais me marcou foi a obra completa de Júlio Verne que
recebi de um tio que resolvera desfazer-se de parte da biblioteca, por falta de espaço.
A imaginação ligada à ciência ainda hoje me fascina e se possuísse uma vasta cultura
científica certamente mais me teria aventurado por tal caminho, onde fiz apenas algumas
incursões.
Nas escolas que frequentei não se podiam requisitar livros (fechados à chave para
uso exclusivo dos professores), por isso na pré-adolescência iniciei-me em Eça de Queiroz,
Hemingway, Manuel Mendes, Zola e Júlio Dinis, tudo o que apanhava à mão lá por casa,
sem qualquer critério.
Algum em particular que gostasse de ter escrito e não apenas lido?
Nunca me passou pela cabeça ter escrito os livros que li na infância…
Sempre tive a tentação de escrever um diário, mas estava certa de que prontamente
seria devassado e… lá se ia a minha intimidade.
| 87 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

Hoje, às vezes, quando vou às escolas e oiço recitar poemas, gostaria sinceramente
de ter sido eu a imaginar certas frases desses pequenos autores anónimos, às vezes tão
originais e expressivas.
O primeiro poeta que sinceramente me entusiasmou a ponto de me apetecer
apropriar-me dele foi Cesário Verde, prenda do meu 12º aniversário.
Trabalhou para o Ministério da Educação, a Biblioteca Nacional e a Presidência da
República mas, em toda esta diversidade, os beneficiários foram sempre os jovens...
Diferentes meios para atingir o mesmo fim?
Se no Ministério da Educação e no site da Presidência da República, os beneficiários
do meu trabalho foram os jovens, o mesmo não tem acontecido na Biblioteca Nacional.
Entrei para esta instituição a convite de Manuela Cruzeiro para continuar a bibliografia da
literatura infantil portuguesa, iniciada por Henrique Marques Júnior, suspensa em 1927.
Trabalhei durante 2 anos nesse projecto, com Manuela Rego, até que um novo director
chegou à conclusão de que o mesmo «não interessava nem ao Menino Jesus». Passei
então a ocupar-me de mostras bibliográficas e exposições e, mais tarde, da informação
bibliográfica, dirigida especialmente a consulentes universitários e investigadores de
todo o mundo.
A Biblioteca Nacional de Portugal é direccionada para maiores de 18 anos e não
deixa de ser vantajoso ter um pé no mundo da seriedade e da erudição e outro no da
infância e da fantasia. Porque não abdico do estatuto de adulta, embora mantenha bem
viva a criança que insiste em viver dentro de mim.
Mas, evidentemente, o facto de lá trabalhar proporciona-me, como investigadora,
um inesgotável manancial e não tenho desperdiçado as oportunidades de que disponho.
Como reage a prémios e distinções tais como o Grande Prémio Gulbenkian de 1996,
atribuído pelo conjunto da sua obra?
Por princípio, não concorro a prémios, mas não posso deixar de me sentir um
tanto recompensada ao saber que um júri conceituado, como o da Gulbenkian, teve em
conta e galardoou o conjunto da minha obra dirigida aos mais novos.
Recusou em 1973 do Grande Prémio de Literatura do Serviço Nacional de Informação
pelo livro História da Papoila?
Tinha de recusar um prémio instituído pelo Serviço Nacional de Informação,
que dependia do mesmo governo que instituía a censura, que impedia a liberdade
de expressão, que apadrinhava a Pide, um dos agentes da qual pouco antes cegara o
meu marido, Mário Sottomayor Cardia, a soco, nos calabouços da Rua António Maria
Cardoso. Por pretender festejar uma data que até era feriado nacional: o 5 de Outubro.
Eu própria conhecera os seus modernizados calaboiços de Caxias ao envolver-me nas listas
estudantis de 62 e vivera as agruras das dezanove companheiras (quase todas camponesas
alentejanas) da minha cela.
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Desapareceu a «moral da história» das histórias infantis mais actuais. Parece-lhe uma
liberdade literária ou uma crise de valores?
Tenho ultimamente pensado muito na problemática da «moral da história» dos
contos infantis. Se, em tempos que já lá vão, ela era frequentemente a razão de ser
da própria história, que se impunha como sendo de proveito e exemplo, hoje deixou
de estar na moda ou procura passar despercebida. No entanto, quando vou às escolas,
principalmente do 1º ciclo, constato que muitos professores freneticamente procuram
narrativas que sensibilizem turmas cada vez mais indisciplinadas, falhas de valores morais.
Já vi até bibliotecas escolares organizadas de acordo com as qualidades expressas nos
livros que as compõem.
Na minha infância em que havia um mafarrico com uma forquilha disposto a picar
o traseiro dos meninos maus, se corria o perigo de apanhar uma reguada que pusesse
fim a desatinos, em que se impunham catecismos católicos, maçónicos, republicanos ou
de índole cívica que eram orgulho e estigma de certas famílias, impunha-se uma razoável
segurança nos valores para as crianças.
Certos? Errados? Engendrados segundo as conveniências?
Hoje em que se acredita? Deus está geralmente bem escondido num céu azul
de pardais, a Pátria fundiu-se na União Europeia e tem talvez mais desgosto do que
orgulho no seu passado, a Família desagrega-se em pouco mais de uma semana pela
internet. A comunicação social insiste no êxito pelo facilitismo, pelo sexo, pelo potentado
do dinheiro.
Eu, pessoalmente, pela experiência de quase 70 anos, deixei de acreditar em
muito daquilo que norteou a minha vida. Mantenho o apreço por certos heróis, pela sua
dedicação à ciência, à arte, à causa pública, pela incondicional coragem e solidariedade.
Entre esses heróis figuram, naturalmente, figuras de âmbito internacional, conhecidos
cidadãos nacionais, a par de simples conhecidos, indivíduos anónimos com que nos
cruzamos e que nunca ficarão na história. O meu pai, por exemplo, continua a ser para
mim um herói e não vou afastar-me dessas raízes que me estruturam. Procurarei, com a
minha modéstia, transmitir o seu testemunho.
Vivi quarenta anos envolvida em meios políticos. Conheci a heroicidade e o
maquiavelismo, a dedicação e a corrupção, a táctica das mentiras eleitoralistas, o
egocentrismo arvorado em bandeira de comunhão. O fosso entre Frei Tomás e o que ele
prega…
Vivi para o amor e para a amizade, mas estes deixaram de ter significado para
tanta gente que me rodeia…
Claro que escrever sem «moral da história» pode ser uma liberdade, e ainda bem
que foi alcançada. Mas não será também, por vezes, o reconhecimento de que nem nós
acreditamos na maioria dos actos da Moral, essa velhota fora de contexto no mundo
moderno?
Eu escrevo frequentemente textos sem qualquer propósito ético, que podem ser
apenas lúdicos, exercícios de nonsense, mas não abdicarei jamais de exprimir convicções,
de abrir caminhos para que os mais novos cheguem, se possível por si mesmos, à conclusão
de que há uma ética a aplicar na sociedade, na defesa do planeta, etc., etc.
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Se deixar de acreditar que há algo por que vale a pena lutar, deixarei de ter razão
para viver…
Mais e menos jovens, o que podem os leitores esperar da escritora Luísa Ducla Soares?
Trabalho (para além da escrita) há 46 anos e vou reformar-me este ano, o que
de certo modo me angustia. Tenciono fazer voluntariado na biblioteca onde trabalho,
dedicar-me mais aos livros, continuar a visitar escolas e bibliotecas, passar aos meus netos
o que eles aceitarem das mensagens de vida que para mim são fundamentais.
Tenho, guardados em gavetas, centenas de projectos de histórias e poemas,
biografias, a maior parte dos quais obviamente não concretizarei, por falta de tempo.
Se vier a ter oportunidade, procurarei dedicar-me a causas como as do Instituto da
Criança, de que sou fundadora.
Está a um ano da reforma mas parece ter a apreensão no lugar do entusiasmo: «A vida
afunila», diz... Desenvolvemos?
A vida afunila. Cada vez sinto mais a pressão do tempo, o horror de o desperdiçar,
ao constatar como é um bem cada vez mais escasso e precioso. Há meses, um dos meus
netos pedia-me, como a maioria dos miúdos, objectos e mais objectos. Eu disse-lhe então:
– Não, isso alguém te irá sempre poder comprar. Eu vou dar-te o que para mim
vale mais e, se te der, nunca mais vou arranjar de volta.
– O que é? – perguntou-me, com certo espanto.
– Tempo. O meu tempo.
Nunca mais me pediu fosse o que fosse mas sabe que vai ter o meu tempo, como
vão ter as crianças para quem escrevo, os projectos em que continuo a acreditar.
Por quanto tempo?
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«As crianças têm o direito de brincar.
E as pessoas crescidas também...»
Como começou a escrever para crianças?
Comecei a escrever para crianças quando era aluna universitária, por brincadeira,
jamais pensando vir a dedicar-me à literatura infantil. Fazia, na altura, parte do grupo
da Poesia 61 com Fiama Hasse Pais Brandão, Gastão Cruz, Maria Teresa Horta, Luísa Neto
Jorge, Casimiro de Brito. Interessava-me por poesia, pelo romance contemporâneo. Fiz a
minha tese de licenciatura sobre James Joyce.
Quando acabei a tese, que me mergulhou durante dois anos num mundo hermético,
labiríntico, senti uma necessidade desesperada de coisas simples. Cheguei à conclusão
de que o meu caminho não era o das vias intrincadas, da obscuridade, da linguagem
cifrada. Queria algo de límpido e solar. Apetecia-me dizer aos outros directamente aquilo
que eles pudessem entender sem recorrer a circuitos enredados de psicanálise, a estilos
artificiosos, a pensamentos sublimes de obscuridade.
Saltar para a literatura infantil foi uma escapada divertida. Aliás, eu tinha uma
grande prática de inventar histórias para crianças, desde o início da adolescência.
Inventara-as durante anos para o meu irmão mais novo, sem nunca as escrever.
Levei o meu primeiro livro, A História da Papoila, aos Estúdios Cor, deixando-o
nas mãos de José Saramago, que o aceitou. Quis a sorte ou o azar que a esse livrinho
pretendessem atribuir o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, que recusei, por motivos
políticos, alegando que não recebia prémios de um governo que mantinha a censura. O
dono da editora irritou-se. Mas Saramago deu-me razão e lançou-me uma proposta –
publicar-me seis livros no ano seguinte. Foi assim que comecei a viciar-me na literatura
infantil. Quando dei por mim estava tão interessada e envolvida no mundo dos mais
novos que não consegui deixar de continuar a escrever para eles.
Habitualmente é considerada uma escritora de literatura infanto-juvenil. Revê-se nesta
classificação?
Não escrevo só para crianças e jovens mas de forma alguma repudio a classificação.
Há quem considere a literatura infanto-juvenil um género menor, tal como a
literatura policial ou a ficção científica. Não é essa a minha opinião. E nada me preocupa
que seja a opinião de certos críticos literários.
Torna-se-me indispensável escrever para crianças, contrabalançando as cinzentas
ocupações do meu dia-a-dia, as sete horas encafuadas na Biblioteca Nacional, entre
calhamaços eruditos, com um computador diante do nariz...
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Na sua poesia há uma dimensão muito lúdica: as rimas, a sonoridade, o sentido que é
muito desconcertante... Diverte-se a escrever ou procura divertir?
As crianças têm o direito de brincar. E as pessoas crescidas também...
Gosto de escrever coisas divertidas. E de divertir as crianças. Aliás, quando estou
mais triste, deprimida, em vez de tomar um anti-depressivo, pego numa lapiseira e resolvo
atirar com os problemas para trás das costas, entrando num mundo paralelo, por vezes no
nonsense, onde toda a imaginação é permitida.
Dir-se-ia que nas suas histórias passa uma mensagem ao leitor mas não existe moralismo.
Concorda?
Um escritor, quer queira, quer não, acaba sempre por passar mensagens aos
leitores. Deixa transparecer os seus valores fundamentais, as suas preocupações sociais e
éticas.
Sou uma pessoa com convicções muito firmes, pelas quais tenho norteado a minha
vida. Ninguém mas impôs, fui-as assumindo pelas experiências da vida e decerto pela
influência de livros que me marcaram.
Nunca procuro pregar moral. Acho que tais pregações são descabidas e
contraproducentes. Procuro antes apresentar situações. A partir daí, as crianças podem
ser levadas a reflectir, a sentir, a descobrir por si que há valores essenciais.
Na prova de aferição de língua portuguesa, no final do ano de 2000/2001, do 2º ciclo,
o texto foi extraído de um conto seu (O Rapaz e o Robô). O herói não gostava de
matemática e tinha atitudes pouco recomendáveis. Como reagiu às críticas que foram
feitas a propósito da escolha deste texto para uma prova?
Ao contrário de muita gente, gosto de ouvir críticas. As críticas fazem-nos muitas
vezes pensar, repensar e melhorar. Mas, quanto à escolha do texto desgarrado de O Rapaz
e o Robô, não dou razão a tais críticas, cujo principal empenho foi, a meu ver, pôr em
causa a equipa do Ministério da Educação.
O herói do livro (ou anti-herói, do meu ponto de vista) não era um monstro de
perversidade mas apenas um rapaz comum. Tinha más notas a matemática como mais
de metade da população escolar portuguesa, e essa frustração levou-o, num assomo de
raiva, a dar um pontapé numa pedra e partir, inadvertidamente, a montra de uma loja.
Fugindo da chacota dos colegas, meteu-se num autocarro, sem destino, e veio a encontrar
uma mala recheada de notas. Quem tiver paciência para ler o livro verá que essa fortuna
ilícita e inesperada não foi a solução para os seus problemas e que arranjar um robô como
substituto para todas as situações indesejáveis acabou por lhe trazer mais complicações que
benefícios. O rapaz preguiçoso, indisciplinado teve de crescer e descobrir o seu caminho.
Acabou, inclusivamente, por ser capaz de arriscar a vida para salvar um desconhecido.
Quando tinha a idade dos seus leitores que livros lia?
Comecei por ouvir e depois ler contos tradicionais. Como andei dos cinco aos dez
anos numa escola inglesa, familiarizei-me com a tradição britânica e acho que o gosto
pelo nonsense poderá vir-me dessa tradição.
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O meu pai sabia de cor muitas lengalengas, muita poesia popular (e não só) que
gostava de recitar. Uma criada antiga dos meus avós, analfabeta, sabia as histórias do
Bocage, que me encantavam, e lendas terríficas de lobisomens e almas penadas que me
enchiam de pavor e curiosidade. A literatura oral teve um grande peso na minha infância.
Talvez mais importante que ler um livro, nos verdes anos, seja compartilhar o encanto da
língua e de uma narrativa com alguém.
O livro que mais recordo, dessa época, era uma grossa obra do século XIX em
vários volumes, intitulada As Maravilhas da Natureza. Pertencera ao meu avô e meu pai
guardava-a num armário, como uma relíquia. Saía de lá aos Domingos e líamos os dois
descrições e histórias de animais ilustradas com desenhos feitos à pena.
Na adolescência recusei a literatura melada que pretendiam impingir-me. Tive a
sorte de receber de um tio (que queria aliviar a estante) as obras completas de Júlio Verne.
Devorei-a de ponta a ponta. Li todo o Eça de Queiroz, que me proibiam, às escondidas,
com uma lanterna debaixo dos lençóis. E descobri os poetas contemporâneos.
Na literatura infantil clássica ou actual, nacional ou estrangeira, que livros indicaria a um
jovem leitor português?
Um livro é como um amigo. Os amigos escolhem-se, em geral, por afinidades. Um
bom livro para uma criança não o é necessariamente para o irmão ou para o colega de
carteira.
Julgo que as recolhas de literatura tradicional (lengalengas, trava-línguas,
adivinhas, contos populares portugueses) são indicadas para as crianças mais novas
que, através delas, se familiarizam ludicamente com a beleza da língua, os seus ritmos e
especificidades. Amar a língua desde a mais tenra idade é fundamental.
A literatura clássica nem sempre se mantém clássica... Há formas de ver o mundo,
tipos de narrativas e abordagens de temas que não se comprazem com o passar dos
tempos. Muitos dos clássicos da literatura infantil só são legíveis pelas crianças em
traduções e adaptações. E infelizmente muitas dessas traduções e adaptações desvirtuam
as obras. Claro que há honrosas excepções...
Quanto à literatura actual, podemos contar com uma riquíssima produção de
obras de géneros muito diversificados, da aventura à poesia, da banda desenhada à
ficção científica, da biografia à novela sentimental, dos livros de humor aos de reflexão.
Ainda recentemente fiz parte de um grupo de trabalho que elaborou listagens de livros
aconselháveis para crianças e jovens. Seleccionámos 450, ficando com a mágoa de não
introduzirmos numerosas obras interessantíssimas e com a certeza de que muitos dos
jovens que consultariam a lista seriam «alérgicos» a grande parte da selecção.
Mais importante do que indicar meia dúzia de livros se me afigura habituar uma
criança, um jovem a entrar nas bibliotecas, nas livrarias, deixando-os folhear à vontade
isto e aquilo, dando-lhes como referência uma ampla listagem de obras classificadas por
temas.
Não procurando puxar a brasa à minha sardinha, não posso deixar de salientar a
importância de os nossos jovens lerem os escritores portugueses actuais, que abordam
uma realidade que lhes está mais próxima, além de pensarem e escreverem em português.
E quem pode negar que haja bons autores de literatura infanto-juvenil entre nós?
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«Sem livros não há leitores»
Diz-se que as crianças são um público exigente, são?
As crianças são de facto um público exigente até porque têm a frontalidade de
rejeitar, sem cerimónias, aquilo que não lhes agrada, se não adequa aos seus interesses e
desenvolvimento.
Mas há um marketing internacional muito bem organizado para as cativar, com
produtos culturais de qualidade por vezes duvidosa, a que é difícil resistir. A televisão, a
publicidade, a moda procuram enredá-las numa teia poderosa.
Um autor de livros para crianças escreve com um propósito pré-definido?
Nem sempre.
Eu gosto de pegar numa lapiseira e deixá-la deslizar no papel, entregando-me à
aventura de imaginar enquanto escrevo, como se estivesse a percorrer atalhos de uma
floresta que não sei onde vão dar. Deixo-me arrastar pela magia das palavras, por um
personagem inesperado a que quero dar vida, por uma ideia que aterra na minha cabeça,
vinda não sei de onde, e me apetece explorar.
Mas também já tenho feito muitas obras programadas, encomendadas, destinadas
a cumprirem uma função didáctica, a alertarem para determinadas situações, a serem voz
de causas em que acredito. Tenho trabalhado em equipa para manuais escolares, fiz para
a Câmara Municipal de Lisboa diversos livros sobre autores emblemáticos da cidade como
Eça de Queiroz e Rodrigues Miguéis, escrevi um livrinho intitulado Vamos Descobrir as
Bibliotecas. Ainda recentemente, a convite da Câmara de Sintra, publiquei uma biografia
sobre a infância e adolescência de Ferreira de Castro: Não Há Borracha que Apague o
Sonho.
O meu neto mais velho, que tem actualmente 8 anos, já me tem lançado diversos
desafios para me ocupar de temas que lhe interessam. Tive gosto em aceitar alguns, como
no passado fiz em relação aos meus filhos e irmão mais novo, para quem comecei a
inventar as primeiras histórias.
O autor dá-se conta das múltiplas funções – social, linguística – que, por vezes,
desempenham as suas obras, na medida em que os leitores se apropriam delas? De que
forma?
Quem recebe permanentes solicitações de escolas e bibliotecas para encontros com
crianças não pode ficar alheio ao aproveitamento que, nestes estabelecimentos, é feito
da sua obra. Os professores fazem uma utilização sistemática dos conteúdos ideológicos,
procurando mensagens que pretendem fazer passar aos alunos. Os meus livros não foram
concebidos para constituírem lições de moral ou cidadania mas naturalmente espelham
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a visão do mundo que tenho, expressam valores de solidariedade, o elogio da diferença,
a preocupação com problemas ambientais, um grande amor pela natureza e pelos
animais. Têm bastas vezes uma vertente eminentemente lúdica, explorando o humor e o
nonsense, que encantam as crianças e que não é muito explorada entre nós, ao contrário
do que acontece na literatura inglesa, por exemplo. Eu frequentei a instrução primária
num colégio inglês e talvez essa tradição britânica tenha para sempre ficado arreigada
em mim. Cada vez estou mais convicta de que é possível abordar temas sérios de uma
forma divertida, original, irreverente, conseguindo assim um envolvimento muito mais
espontâneo mesmo daqueles alunos pouco propensos à leitura.
Em que medida é que um autor percebe o alcance dos textos, excertos de obras suas, que
são seleccionados como suporte para a aprendizagem da língua materna?
Ao escrevê-los pode não se dar conta do alcance de certos textos. Há muita escrita
automática, que se processa sem grande intervenção consciente do seu criador. Mas
frequentemente tem noção das virtualidades de certos textos para a aprendizagem da
língua materna, investe mesmo nessa vertente, ao escrevê-los. Eu, por exemplo, tenho
utilizado abundantemente palavras homónimas em poemas, tenho feito muitos jogos
com a gramática, procurando pôr-me na posição de uma criança a quem é exigido um
conhecimento da língua portuguesa pela qual se pode apaixonar ou pela qual pode vir a
sentir uma certa aversão se a sua aprendizagem for rotineira e aborrecida.
Uma boa história literária contribui para a evolução e/ou o enriquecimento da linguagem
oral da criança?
Sem dúvida. Contribui para o enriquecimento global da imaginação e da linguagem,
que se pode expressar oralmente ou por escrito. Na linguagem falada corrente o número
de palavras utilizado é extremamente limitado, o que impede a subtileza de expressão.
Pensemos ainda nas numerosíssimas crianças provenientes de extractos sociais
desfavorecidos do ponto de vista cultural (que nem sempre coincide com o económico),
nos filhos de emigrantes, para quem o português é a segunda língua. Um garoto que
em casa fala crioulo, ucraniano, chinês está em desvantagem flagrante perante os seus
condiscípulos, mas se for um bom leitor poderá ultrapassar o problema. Vou a muitas
escolas onde é flagrante o desnível linguístico entre os alunos, mas, ainda há pouco, tive
o gosto de entregar o prémio de melhor leitor da biblioteca escolar a uma garota vinda
do leste, que, residindo apenas há 3 anos entre nós, falava um português impecável.
É deveras importante que os professores incentivem a leitura de obras de qualidade,
susceptíveis de alargar os horizontes dos alunos e de os familiarizar com a riqueza, com as
potencialidades da nossa língua.
Considera o livro como um instrumento a ter em conta no que podemos definir de
«Processo de formação do leitor infantil»?
Sem livros não há leitores, no sentido mais nobre da palavra. Há muita gente
alfabetizada que continua a ser analfabeto funcional, pondo Portugal no triste lugar de
recordista de iliteracia entre os europeus.
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Amar os livros, desejar mexer-lhes, descobrir o que mostram, o que escondem é algo
que começa, deve começar logo nos primeiros anos de vida, bem antes da aprendizagem
da leitura. Um garoto familiarizado com álbuns de imagens, a quem contaram histórias,
lengalengas, que se empenhou em desvendar adivinhas, entrará com satisfeito à-vontade
numa biblioteca infantil, numa livraria, desejoso de levar consigo um livro, que já considera
um amigo. O mesmo não se passará provavelmente com aqueles que tiveram o primeiro
contacto com livros na sala de aula, considerando-os um instrumento de trabalho com que
têm dificuldade de lidar. A formação do leitor infantil tem hoje de passar também pela
leitura em suportes alternativos, nomeadamente pela utilização de meios informáticos,
pela capacidade de utilização da Internet, fonte de informação imprescindível, embora
muitos dos seus conteúdos sejam de qualidade duvidosa.
O livro, que se pode levar para todo o lado, para a praia, para o jardim, que se
pode ler no sofá ou na cama, cria um envolvimento mais íntimo e reflexivo com o leitor.
Não desaparece de um dia para o outro como certos sites. Está ali, na estante, à nossa
espera, silencioso mas pronto a falar connosco sempre que quisermos.

| 96 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

Originalmente para jornal escolar: cuja referência a autora perdeu.

«Escrever um livro é como mandar uma mensagem»
Desde sempre gostou de escrever?
Comecei a gostar de escrever a partir do 4º ano. Acho que devo isso à professora
de Português que então tive. Foi ela que me incentivou, que me aconselhou a publicar no
jornal da escola as primeiras poesias. Depois nunca mais parei.
Além de gostar de Gil Vicente tem outros escritores preferidos? Por que é que gosta dele?
Os meus escritores preferidos? Em prosa, tenho uma paixão por Eça de Queiroz
e, entre os actuais, gosto muito de Saramago. Em poesia, além de Camões lírico, gosto
principalmente de Fernando Pessoa e Alexandre O´Neill.
Quanto a Gil Vicente, comecei a apreciá-lo quando o estudei no ensino secundário
e adaptei o Auto da Barca do Inferno à vida escolar. Acho que Gil Vicente deve ter sido
uma pessoa fantástica, com um espírito de observação invulgar, um enorme sentido crítico
e muito, muito humor. Foi o introdutor do teatro em Portugal e por isso é glorificado.
Mas mais importante é, a meu ver, ter introduzido a vida comum nos palcos, com todo
o seu colorido. Eu detesto o cinzentismo, as regras fixas. E admiro ele ter assumido a
autenticidade, a espontaneidade, sem ter papas na língua. Teve a coragem de fazer do
falar do povo literatura. Não há a certeza de ter sido ele o ourives de mãos de ouro
que criou a belíssima custódia de Belém. Se foi, como se presume, era, além de artífice
da palavra, um artista ímpar de ourivesaria. Como mulher e defensora dos direitos da
mulher também o aprecio. As suas figuras femininas têm um grande relevo e realismo.
Louvo-o ainda por ter proporcionado à filha Paula uma instrução e estatuto invulgares,
que fizeram dela uma das mulheres mais cultas, eruditas da época. Paula Vicente foi
também escritora de comédias, que se perderam, representou as peças de seu pai, foi
mestra da infanta D. Maria e música da corte. Quantos pais daquele tempo apostavam
assim nas filhas?
Gostava de exercer outra profissão que não a de escritora?
Trabalho há 22 anos na Biblioteca Nacional, onde sou responsável pela área de
Informação Bibliográfica. Já dei aulas, já fui tradutora, consultora de editoras, jornalista,
já exerci funções no Ministério da Educação. Nunca fui apenas escritora.
Com quantos anos começou a escrever?
Com dez anos.
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O que a levou a ser escritora?
Foi o desejo de comunicar. Escrever um livro é como mandar uma mensagem numa
garrafa que se larga num rio ou numa praia. Não sabemos quem a irá ler. Talvez sejam os
amigos desconhecidos com quem gostaríamos de falar...
Acha que as obras de Gil Vicente são importantes para a nossa vida? E de serem estudadas
na escola?
Sim, acho que são importantes, se não forem lidas como uma simples obrigação
e se procurarem descobrir nelas, à distância de alguns séculos, uma actualidade que se
mantém. Acho que Gil Vicente deve ser estudado na escola porque a identidade cultural de
um país tem os seus alicerces em certos marcos. Entre eles contam-se os maiores escritores,
aqueles que souberam dar voz ao povo português desde o início da nacionalidade até aos
nossos dias.
Acha que é preciso ter inspiração para se escrever um livro?
Acredito na inspiração! Há dias que são dias não, em que me é impossível escrever
coisa que jeito tenha. Em contrapartida, há momentos em que as ideias, as frases brotam
impetuosamente, como um rio que não consegue parar. Mas há escritores que trabalham
diariamente, como funcionários, das tantas às tantas, escrevendo um número certo de
páginas por dia.
O que é que aconselha a um jovem escritor?
Que tenha os olhos e o coração abertos para o mundo. Que seja autêntico, pessoal
naquilo que escreve. Que mantenha o espírito crítico e a independência de espírito. Que
leia, leia muito e vá escrevendo sempre, pois essa é a melhor maneira de aprender a
trabalhar com o instrumento do escritor – a língua em que se exprime.
Pode explicar o mundo fascinante que se passa dentro da cabeça do escritor?
Parece-me que o mundo que existe na cabeça de um escritor não é necessariamente
mais fascinante que o de alguém que nunca escreveu. Certas pessoas, mesmo analfabetas,
têm mundos fascinantes dentro delas. A criatividade é bastante enigmática. A mim sucede-me às vezes acordar de manhã e ter poemas completos dentro da cabeça. Guardo papel
e lápis na mesa-de-cabeceira e escrevo-os depressa para não os esquecer. São trabalho do
subconsciente, do princípio ao fim. Outras vezes, há palavras, frases, ideias que andam
dias, semanas a saltitar até conseguir dar-lhes forma.
Mas, se há criatividade espontânea, muita dela é sustentada pela vontade expressa
de comunicar, de transmitir uma mensagem, uma história, uma ideia. Vários livros meus
só foram possíveis após trabalho de investigação, recurso a dicionários, enciclopédias,
obras várias. Deitei para o cesto dos papéis muitos textos que saíram coxos. Começaram
bem e depois encravaram... Talvez um dia os consiga desencravar.
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Em que se inspira para escrever as suas obras?
Inspiro-me em tudo para escrever. No que sinto, no que vejo, em notícias de jornais,
da televisão, em conversas.

A sua família apoiou-a quando decidiu ser escritora?
A minha mãe irritava-se comigo porque eu, em vez de ir passear com a família
a sítios que não me interessavam, ficava em casa a escrever. O meu pai apoiava-me,
gostava de ler os meus escritos e de os criticar. O meu irmão mais novo foi quem mais
me apoiou porque tinha comigo uma grande cumplicidade, pois fiz imensas histórias
propositadamente para ele, com os heróis que ele escolhia.
Qual é o seu melhor livro?
Já tenho mais de sessenta livros publicados. Francamente não sei qual o melhor,
até porque são muito diferentes uns dos outros. Aqueles que mais gostei de fazer foram
os Poemas da Mentira e da Verdade, o Crime no Expresso do Tempo e o Diário de Sofia &
Cª (aos 15 anos).
A vida de escritor é difícil?
É muito difícil sobreviver apenas pela profissão de escritor. Por isso a maior
parte dos escritores acumula essa actividade com outra profissão, o que é altamente
desgastante. Vocês sabem quanto é que um escritor recebe de direitos de autor, em geral?
10% do preço de capa, em caso de livros não ilustrados ou com pouca ilustração, e 5% do
preço de capa em caso de livros profusamente ilustrados. Para fazer os meus livros passo
noites sem dormir, fins-de-semana agarrada a papéis, aproveito ao máximo as férias para
escrever. Com os convites para visitar escolas e bibliotecas a crescerem e sem coragem
para dizer não a todos, tenho de me deslocar para encontros com muita frequência, o
que também é cansativo quando se tem muito que fazer. Mas como quem corre por gosto
não cansa... acho que vale a pena. Convém no entanto lembrar que não é escritor apenas
quem escreve livros. Há escritores que se tornam jornalistas, que escrevem guiões para
cinema e televisão, que fazem textos para a internet, que escrevem letras para canções.
Muitos slogans de anúncios foram feitos por escritores de nomeada que se dedicam à
publicidade. O suporte de papel não é o único que o escritor utiliza. Eu, pessoalmente,
gosto muito de escrever também para estas novas formas de comunicação. Se um escritor
não ganha muito a escrever livros, pode ver os seus proventos bastante aumentados se
se dedicar a outras actividades relacionadas com a escrita. Escrever antes do 25 de Abril
era bastante frustrante porque havia a censura. Muitas obras eram apreendidas, muita
colaboração em jornais era cortada. Hoje felizmente há liberdade de expressão.
Qual é a obra de Gil Vicente de que mais gostou? Porquê?
A Farsa de Inês Pereira, porque me parece uma obra de grande originalidade,
muito bem estruturada e que se conserva viçosa até hoje.
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O que é preciso para ser escritor?
Em primeiro lugar é preciso gostar de escrever. Há muita gente que tem todas as
possibilidades de ser escritor mas simplesmente não está interessado nisso, tem outras
prioridades. Para se ser escritor é necessário ter algo a comunicar e fazê-lo com um bom
domínio da língua em que se escreve.
Com que objectivos pratica a sua profissão?
Escrevo por necessidade e prazer. Não posso viver sem escrever.
O que é que acha da nossa literatura?
É uma das mais pujantes literaturas do mundo, especialmente no que à poesia
diz respeito. Mas temos também óptimos prosadores. O facto de haver um Prémio Nobel
entre nós é significativo do nível da literatura portuguesa contemporânea.
Qual foi o livro que mais gostou quando tinha a nossa idade?
Foi A Relíquia, de Eça de Queiroz.
É capaz de fazer o seu retrato físico e psicológico?
Tenho 61 anos, 1,63m, olhos azuis e cabelos castanhos-claros com alguns brancos
misturados. Se quiserem ver o meu retrato, vem na internet numa página da Biblioteca
de Vila Franca de Xira. Acho que sou uma pessoa aberta e pronta a gostar de toda a
gente. Tenho muitos ideais e insisto em acreditar neles mesmo que a vida me dê razões
para desanimar. As coisas simples e naturais encantam-me, por isso adoro a natureza e
tenho um carinho muito especial pelos animais. Mas não desprezo as máquinas e hoje já
me seria difícil viver sem um computador...
Vivo muito em função dos jovens e das crianças para quem escrevo e com quem
estou com frequência em escolas e bibliotecas. Os problemas deles são uma das minhas
principais preocupações. Gosto de rir e o humor é-me indispensável Ele é a melhor
terapêutica para os aborrecimentos do dia-a-dia. Claro que há momentos em que é
impossível rir. E vocês sabem-no bem, pois têm passado por uma provação terrível. Eu
também passei. Morreu um dos meus filhos quando tinha 5 anos e pareceu-me que o
mundo tinha acabado, que tudo perdera o sentido. Hoje penso que gostaria de fazer
pelas outras crianças o que não pude fazer por ele.
Não vou esconder alguns defeitos. Sou um bocado desmazelada. Quando tenho
uma ideia, quero logo escrevê-la e largo tudo como estiver... Tenho um vício: as pastilhas
elásticas...
Tenho uma cor preferida: o azul. É uma cor que me dá uma grande paz e serenidade.
Talvez isso se deva a ter vivido toda a minha juventude mesmo em frente da Torre de
Belém, à beira do rio. Hoje vivo longe dele e tenho sempre saudades do azul.
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Qual foi a coisa mais louca que fez na sua vida?
A coisa mais louca que já fiz foi ser dirigente de um clube desportivo filiado
na Associação de Futebol de Lisboa. Como o meu filho mais velho era um fanático do
atletismo (e principalmente do futebol) e queria, juntamente com os amigos do bairro,
ter um clube para jogar, acedi ao desejo deles. Formámos um clube, o Clube Desportivo
e Cultural Os Mouros. A minha casa transformou-se em sede dessa agremiação durante
anos. Calculem a barafunda que foi! Os jovens fizeram um campo de futebol para
treinarem, num terreno baldio que desbravaram. Também me fartei de trabalhar! Os
meus fins-de-semana passavam-se nos campos desportivos, assistindo aos jogos, dando
apoio à equipa, transportando-a numa carripana velha. Foi uma loucura apesar de tudo
saudável e gira... Aprendi muito com esses miúdos sobre a verdadeira camaradagem.
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(2005). A Cidade dos Cães. Porto: Civilização.
(2005). Antes, Agora, Depois. Lisboa: Terramar (2ª ed. – 2008).
(2005). Contos para Rir. Porto: Civilização.
(2005). Não Há Borracha que Apague o Sonho (biografia para crianças de Ferreira de
Castro). Sintra: Câmara Municipal.
(2005). O Maluquinho da Bola. Lisboa: Livros Horizonte.
(2005). Uma História de Dedos. Porto: Civilização.
(2006). Há Sempre uma Estrela no Natal. Porto: Civilização.
(2006). Lendas de Mouras. Porto: Civilização.
(2006). Uma Vaca de Estimação. Porto: Civilização.
(2007). A Árvore das Patacas e Sementes de Macarrão. Porto: Civilização.
(2007). A Menina do Capuchinho Vermelho no Século XXI. Porto: Civilização.
(2007). Desejos de Natal. Porto: Civilização.
(2007). Mais Lengalengas. Lisboa: Livros Horizonte.
(2007). Onde Está? Lisboa: Terramar.
(2008). A Cigarra e a Formiga. Porto: Civilização.
(2008). A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas. Lisboa: Livros Horizonte e Évora:
Câmara Municipal.
(2008). Novo Dicionário do Pai Natal. Porto: Calendário.
(2008). O Canto dos Bichos (CD com música de Susana Ralha e interpretação de
O Bando dos Gambozinos). Porto: Civilização.
(2008). O Mar. Lisboa: Gatafunho.
(2008). O Planeta Azul. Porto: Civilização.
(2008). Vamos Passear. Lisboa: Terramar.
(2008). Zé e as Estações. Porto: Civilização.
(2009). O Livro das Datas. Porto: Civilização.
(2009). O Rapaz que Tinha Zero a Matemática. Porto: Civilização.
(2009). Os Direitos das Crianças. Porto: Civilização.
Participação em obras colectivas
(1988). «O canibal vegetariano» in Histórias e Canções em Quatro Estações, vol. 2:
Verão (livro-cassete). Lisboa: Lisboa Editora (2ª ed. (livro-CD) – 2005).
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(2001). A Casa do Silêncio (participação com numerosos poemas). Porto: Edições
Afrontamento.
(2001). Conto Estrelas em Ti (participação com numerosos poemas). Porto: Campo das
Letras.
(2002). «O Reinaldo» in Histórias da Árvore dos Sonhos. Gaia: Parque Biológico de
Gaia e Ilha Mágica.
(2003). «O umbigo da Umbelina» in Contos de um Mundo com Esperança. Lisboa:
Amnistia Internacional e Texto Editora.
(2005). Fábulas de La Fontaine (comentários a 12 Fábulas); editor: João Garcia. Lisboa
(livros vendidos juntamente com o jornal Expresso).
(2006). «Solidão» in Solidão, coord. dos Voluntários da Associação Coração Amarelo.
Lisboa: Associação Coração Amarelo.
(2008). Com Quatro Pedras na Mão: O Porto cantado por crianças e jovens, com
interpretação de O Bando dos Gambozinos (4 poemas incluídos). Porto: Deriva.
(2009). O Sapo Encontra um Amigo, em colaboração com os meninos da pré-primária
do Externato Infanta D. Maria, Évora (inclui um CD com letra da autora).
(2009). Verso a Verso: Antologia Poética (participação com numerosos poemas). Porto:
Trinta por uma linha.
Participação em obras didácticas
(1976). Girassol, em co-autoria com Maria Cândida Mendonça (leituras para a 2ª fase –
2º ano do ensino primário). Lisboa: Plátano.
(1977). Girassol, em co-autoria com Maria Cândida Mendonça (fichas de trabalho para
a 2ª fase – 2º ano do ensino primário). Lisboa: Plátano (2ª ed. – 1978; 3ª ed. – 1980).
(2000). Prefácio, texto sobre Eça de Queiroz, texto sobre Gil Vicente e poema «O
mar» (inéditos ) in TEIXEIRA, Maria Ascensão e BETTENCOURT, Maria Assunção. Língua
Portuguesa, 9º ano. Lisboa: Texto Editora.
(2003). «O mundo é dos jovens» (conto inédito) in TEIXEIRA, Maria Ascensão e
BETTENCOURT, Maria Assunção. Língua Portuguesa, 8º ano. Lisboa: Texto Editora.
(2004). Amiguinhos (colaboração com numerosos textos inéditos), de Alberta Rocha e
outros (manual de língua portuguesa para o 2º ano). Lisboa: Texto Editora.
(2005). Amiguinhos (colaboração com numerosos textos inéditos), de Alberta Rocha e
outros (manual de língua portuguesa para o 3º ano). Lisboa: Texto Editora.
(2006). Amiguinhos (colaboração com numerosos textos inéditos), de Alberta Rocha e
outros (manual de língua portuguesa para o 4º ano). Lisboa: Texto Editora.
(2007). Clube dos Cinco (colaboração com textos inéditos), de Alberta Rocha e outros
(manual de língua portuguesa para o 1º ano). Lisboa: Texto Editora.
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Contos, poemas e outros textos não ensaísticos em jornais e revistas
(Março de 1951). «Poesias» in Rivages, órgão dos alunos do Curso Liceal da École
Française de Lisbonne, p. 19.
(30 de Março de 1959). «Água» in Notícias – Semanário das Terras de Santa Maria e
Vila da Feira, nº 72, secção «Paisagem – Artes e Letras», p. 6.
(Março de 1960). Prosa poética in Paisagem – Revista de Artes e Letras, nº 2, p. 3.
(Maio de 1961). «Lu-en-tai» in Grafia, publicação não periódica de alunos da
Faculdade de Letras de Lisboa, p. 8.
(Maio de 1962). Cinco poemas breves in Grafia, publicação não periódica de alunos da
Faculdade de Letras de Lisboa, nº 2.
(14 de Junho de 1962). «O quadro» (conto) in Diário Ilustrado, p. 12 e 15.
(Fevereiro de 1963). «O morto» (conto) in Grafia, órgão da Comissão da Pró-Associação da Faculdade de Letras de Lisboa, p. 11.
(Dezembro de 1965). «Depuração» (poemas) in Seara Nova, nº 1442, p. 377.
(Outubro de 1971). «Propaganda para a morte» (assinado L.D.S. – artigo sobre o
tabaco) in Vida, 10, p. 42.
(12 de Dezembro de 1971). «Brevíssima antologia poética de Pablo Neruda» (selecção
e tradução) in Vida, p. 32-33.
(21 de Abril de 1972). «O coelhinho Saltitão» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(12 de Maio de 1972). «A gota de água» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(12 de Maio de 1972). «Venturas e desventuras de uma mosca atrevida» (conto) in
Diário Popular, suplemento «O Doutor Sabichão», p. 1.
(19 de Maio de 1972). «A coruja e o morcego» (poema) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(2 de Junho de 1972). «Juanito cigano» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(9 de Junho de 1972). «O gigante e o anão» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(23 de Junho de 1972). «O maior tesouro» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(14 de Julho de 1972). «O urso e a formiga» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(18 de Agosto de 1972). «O Senhor Milhões» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(8 de Setembro de 1972). «O ratinho marinheiro» (poema) in Diário Popular,
suplemento «O Doutor Sabichão», p. 1.
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(29 de Setembro de 1972). «O caçador caçado» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(6 de Outubro de 1972). «Mestre Grilo Cantor» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(21 de Novembro de 1972). «O Dr. Lauro e o dinossauro» (conto) in Diário Popular,
suplemento «O Doutor Sabichão», p. 1.
(29 de Dezembro de 1972). «A gaivota» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(9 de Março de 1973). «O gato e o rato» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(25 de Maio de 1973). «Lágrimas de crocodilo» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(1 de Julho de 1973). «Domingo de praia» (conto) in Diário Popular, suplemento
«O Doutor Sabichão», p. 1.
(13 de Julho de 1973). «Uma história norueguesa ou como o urso ficou sem rabo»
(conto) in Diário Popular, suplemento «O Doutor Sabichão», p. 1.
(12 de Outubro de 1973). «História de uma vaca chamada Estrelinha» (conto) in Diário
Popular, suplemento «O Doutor Sabichão», p. 1.
(2 de Novembro de 1973). «Dom Fafe ou a história verdadeira de um pássaro de
gaiola» (conto) in Diário Popular, suplemento «O Doutor Sabichão», p. 1.
(12 de Dezembro de 1973). «A velha e as corujas» (conto) in Diário Popular,
suplemento «O Doutor Sabichão», p. 1.
(8 de Novembro de 1975). «Os elefantes também gostam de brincar» (conto) in Diário
Popular, p. 6.
(13 de Dezembro de 1975). «O meio galo» (conto) in Diário Popular, suplemento
«Sábado Popular», p. 12.
(17 de Janeiro de 1976). «Adeus gasolina» (conto) in Diário Popular, suplemento
«Sábado Popular», p. 12.
(31 de Janeiro de 1976). «Uma cabeça de porco» in Diário Popular, suplemento
«Sábado Popular», p. 12.
(6 de Março de 1982). «O caçador caçado» (conto) in A Capital, suplemento infantil
«Quadradinhos», p. 2 (p. 22 do jornal).
(10 de Março de 1984). «O que uma criança sofre» (poema) in Jornal de Alenquer, p. 4.
(30 de Março de 1984). «Poema às massas» (poema) in Despertar, nº 15.
(25 de Dezembro de 1984). «Canção da mentira» (poema) in Despertar, nº 22, p. 7.
(17 de Janeiro de 1985). «À mesa» (poema), «A força das palavras» (poema), «O que
uma criança sofre» (poema) in Diário de Notícias, suplemento educação, p. 32.
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(31 de Março de 1985). «O menino e a nuvem» (conto) in Diário de Notícias,
suplemento «O Catraio», p. 3.
(11 de Maio de 1986). «Meninos de todas as cores» (conto) in Diário de Notícias,
suplemento «O Catraio», p. 3.
(6 de Julho de 1986). «A história do Senhor Milhões» (conto) in Diário de Notícias,
suplemento «O Catraio», p. 3.
(Agosto de 1986). «O homem das botas de cortiça» (crónica) in Lisboa, nº 3.
(Janeiro de 1987). «Um caracol na biblioteca» (conto) in Lisboa, nº 5, p. 2.
(Fevereiro de 1987). «Cheira bem, cheira a Lisboa» (crónica) in Lisboa, nº 6, p. 4.
(27 de Novembro de 1987). «[O dragão] – Os melhores contos dos melhores contistas»
in Diário do Alentejo, nº 41, suplemento «Eixo-eixo ribaldeixo», p. 3.
(6 de Março de 1988). «A história de uma menina verde» (conto) in Diário de Notícias,
suplemento «O Catraio», p. 3.
(Fevereiro de 1990). «Os números do menino mau» (poema) in Rua Sésamo, nº 4, p.
22-25.
(Março de 1990). «Romance da gata Tareca» (poema) in Rua Sésamo, nº 5, p. 12-15.
(Junho de 1990). «Pastor, pastorzinho» (poema) in Rua Sésamo, nº 8, p. 6-9.
(4 de Outubro de 1990). «Fadas» (poema) in Eco do Funchal, suplemento «Arte e
Cultura», p. 14.
(Fevereiro de 1991). «O tempo» (poema) in Rua Sésamo, nº 18, p. 8-11.
(Abril de 1991). «Os sons e as palavras» (poema) in Rua Sésamo, nº 20, p. 31-33.
(Maio de 1991). «Neve» (poema) in Rua Sésamo, nº 21, p. 26-27.
(Junho de 1991). «O jantar» (poema) in Rua Sésamo, nº 22, p. 6-9.
(Agosto de 1991). «As viagens da Dona Urraca» (poema) in Rua Sésamo, nº 24, p. 4-5.
(Setembro de 1991). «Tudo numa semana» (poema) in Rua Sésamo, nº 25, p. 4-5.
(Dezembro de 1991). «A mão da princesa» (conto) in Boletim Cultural. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, VII série, nº 5.
(Janeiro de 1992). «As cinco vogais» (banda desenhada) in Rua Sésamo, nº 29, p. 20-23.
(Fevereiro de 1992). «Onde está o meu namorado?» (poema) in Rua Sésamo, nº 30.
(Março de 1992). «Quero casar» (poema) in Rua Sésamo, nº 31, p. 28-29.
(Junho de 1992). «Naquela pastelaria» (poema) in Rua Sésamo, nº 34, p. 14-15.
(Julho de 1992). «O planeta feliz» (poema) in Rua Sésamo, nº 35, p. 4-5.
(Setembro de 1992). «Os dias da semana» (poema) in Rua Sésamo, nº 37, p. 4-5.
(Outubro de 1992). «Mãos à obra» (poema) in Rua Sésamo, nº 38, p. 4-5.
(Novembro de 1992). «A batata» (conto) in Rua Sésamo, nº 39, p. 4-5.
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(Março de 1993). «O assobio» (poema) in Rua Sésamo, nº 43, p. 4-5.
(Abril de 1993). «Numa noite escura, escura» (poema) in Rua Sésamo, nº 44, p. 10-11.
(Junho de 1993). «O casamento da gata» (poema) in Rua Sésamo, nº 46, p. 22-25.
(Agosto de 1993). «Vamos trocar» (poema) in Rua Sésamo, nº 48, p. 30-31.
(Outubro de 1993). «Como é bom comunicar» (poema) in Rua Sésamo, nº 50, p. 4-5.
(Fevereiro de 1994). «Onde está o gato?» (poema) in Rua Sésamo, nº 54, p. 18-19.
(Fevereiro de 1994). «Vamos ao museu» in Rua Sésamo, nº 54, p. 33.
(Abril de 1994). «Todos no sofá» (poema) in Rua Sésamo, nº 56, p. 4-5.
(Maio de 1994). «A mãe» (poema) in Rua Sésamo, nº 57, p. 4-5.
(Setembro de 1994). «Conversa» (poema) in Rua Sésamo, nº 61, p. 21.
(Dezembro de 1994). «Natal» (poema) in Rua Sésamo, nº 64, p. 4-5.
(Janeiro de 1995). «Cães» (poema) in Rua Sésamo, nº 65, p. 4-5.
(Fevereiro de 1995). «Quero» (poema) in Rua Sésamo, nº 66, p. 4-5.
(Abril de 1995). «Dia das mentiras» (poema) in Rua Sésamo, nº 68, p. 4-5.
(Junho de 1995). «É dia de S. João» (poema) in Rua Sésamo, nº 70, p. 4-5.
(Julho de 1995). «O que há» (poema) in Rua Sésamo, nº 71, p. 4-5.
(Agosto de 1995). «O castelo de areia» (poema) in Rua Sésamo, nº 72, p. 4-5.
(Setembro de 1995). «Os dias da semana» (poema) in Rua Sésamo, nº 73, p. 18-19.
(Setembro de 1995). «Rei, capitão, soldado, ladrão» (poema) in Rua Sésamo, nº 73, p. 4-5.
(Outubro de 1995). «A guerra» (poema) in Rua Sésamo, nº 74, p. 4-5.
(Novembro de 1995). «Tudo se transforma» (poema) in Rua Sésamo, nº 75, p. 4-5.
(Janeiro de 1996). «Hora de dormir» (poema) in Rua Sésamo, nº 77, p. 38-39.
(Fevereiro de 1996). «A espada de D. Raimundo» (poema) in Rua Sésamo, nº 78, p. 38-39.
(Fevereiro de 1996). «A sombra» (poema) in Rua Sésamo, nº 78, p. 4-5.
(Março de 1996). «Cantiga de amigo» (poema) in Rua Sésamo, nº 79, p. 4-5.
(Março de 1996). «Vamos salvar o ambiente» (poema) in Rua Sésamo, nº 79, p. 38-39.
(Abril de 1996). «Quem é ela?» (poema) in Rua Sésamo, nº 80, p. 38-39.
(Maio de 1996). «Mistérios» (poema) in Rua Sésamo, nº 81, p. 38-39.
(Junho de 1996). «Viajar» (poema) in Rua Sésamo, nº 82, p. 4-5.
(Julho de 1996). «O carrossel» (poema) in Rua Sésamo, nº 83, p. 38-39.
(Agosto de 1996). «O golfinho» (poema) in Rua Sésamo, nº 84, p. 38-39.
(Outubro de 1996). «Os contrários» (poema) in Rua Sésamo, nº 86, p. 4-5.
(Dezembro de 1996). «Eu queria ser Pai Natal» (poema) in Rua Sésamo, nº 88, p. 4-5.
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(Julho de 1997). «O computador» (poema) in Rua Sésamo, nº 95, p. 38-39.
(Janeiro de 1998). «Os meses do ano» (poema) in Rua Sésamo, nº 101, p. 38-39.
(Fevereiro de 1998). «Que grande saia» (poema) in Rua Sésamo, nº 102, p. 38-39.
(Fevereiro de 2000). «As fadas» in Fada Morgana: Revista Galega de Literatura Infantil
e Juvenil Santiago de Compostela, nº 4, p. 90.
(Julho-Setembro de 2001). «Abecedário sem juízo», utilizado para realização de
«Cartas sem Juízo» (Dora Isabel Batalim e Mª Madalena Ghira) in Noesis, nº 59, (páginas
não numeradas destacáveis).
(2003). «A cidade dos cães» (conto) in Revista de Literatura para a Infância da
Biblioteca Municipal de Beja, nº 1, p. 14-15.
(Dezembro de 2003). «A menina cega no jardim de Outono» in Mar de Letras.
Matosinhos: Biblioteca Municipal Florbela Espanca, p. 27.
(Abril-Maio de 2004). «A estátua de D. José» (conto) in Aprender a Olhar, nº 12, p. 3-11.
(Dezembro de 2004). «Olhem a estrela de Natal» in Batatoon, nº 127, p. 30.
(Março de 2005). «Aranhas» in Batatoon, nº 130, p. 30.
(Junho de 2005). «Vamos ao Jardim Zoológico» in Batatoon, nº 133, p. 30.
(Janeiro de 2006). «Tradições de Natal» in Batatoon, nº140.
(Abril de 2006). «Borboletas, gafanhotos, etc. e tal» in Batatoon, nº 143.
Estudos e artigos ou comunicações
(1964). A Portrait of the Artist as a Young Man: Um estudo. Dissertação de licenciatura
apresentada na Faculdade de Letras de Lisboa, 356 p.
(8 de Dezembro de 1981). «A criação literária para crianças» (comunicação
apresentada no II Encontro de Literatura Infantil da Fundação Calouste Gulbenkian) in
Diário de Notícias, 2º caderno «Educação», p. 1.
(27 de Março de 1988). «O imaginário e a literatura para crianças e jovens»
(comunicação apresentada na Semana Cultural organizada pela Associação Portuguesa
de Escritores no Fórum Picoas) in Diário de Notícias, caderno «Cultura», p. 6.
(Julho-Dezembro de 1989). «Cartas de António Sérgio a Castelo Branco Chaves: 19241955» (apresentação e transcrição) in Revista da Biblioteca Nacional, s. 2, vol. 4, nº 2,
p. 47-48.
(14-18 de Outubro de 1991). «Antero de Quental e a literatura infantil» (comunicação)
in Congresso Anteriano Internacional. Ponta Delgada.
(Março de 1995). «Crescer com o livro» in Livros de Portugal, p. 20-21.
(11-13 de Maio de 2000). «As bibliotecas municipais e os jovens» in Conferência
Internacional Bibliotecas Públicas: Inventando o Futuro. Lisboa: Centro Cultural de
Belém.
| 111 |
SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras

(Setembro de 2001). «Guerra Junqueiro e a literatura para crianças» in Malasartes
[Cadernos de Literatura para a Infância e Juventude], nº 6, p. 7-16.
(2002). «Autores obrigatórios, sim ou não?» in O Desafio de Ler e Escrever. Actas do II
Encontro Internacional de Leitura e Coesão Social (11-13 de Julho de 2001), s.l. Projecto
Literatura e Literacia.
(2002). «Miguéis e a sua Lisboa» in José Rodrigues Miguéis, uma Vida em Papéis
Repartida (actas do colóquio realizado no Padrão dos Descobrimentos, 8-10 de Outubro
de 2001). Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
(15 de Julho de 2003). «Contos e Sonhos» (comunicação apresentada no Hospital Júlio
de Matos) in Encontros no Parque.
(Julho-Agosto de 2006). «As páginas do tempo» in Cais, nº 11, p.10.
(2006). «A literatura infanto-juvenil de Rómulo de Carvalho» in «António é o meu
nome.» Rómulo de Carvalho (catálogo da exposição sobre o autor inaugurada na
Biblioteca Nacional a 12 de Outubro de 2006). Lisboa: Biblioteca Nacional.
(2006). «Autobiografia» in Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, nº 16, p.177-189.
(26-27 de Maio de 2006). «Matilde, querida Matilde» (conferência de abertura) in
Simpósio Poéticas da Afectividade – Homenagem a Matilde Rosa Araújo). Almada:
Instituto Piaget, Campus Universitário de Almada.
(Abril de 2007). «Há fadas na internet?» in Páginas Soltas: Boletim informativo da
Biblioteca Municipal de Lagos, p. 4.
(2 de Dezembro de 2008). «Na inauguração da Biblioteca Mário Sottomayor Cardia».
Lisboa: Universidade Nova.
(Dezembro de 2008). «O Humor na literatura infantil. Uma experiência pessoal»
(comunicação) in Encontro de Literatura para Crianças da Fundação Calouste
Gulbenkian).
(27 de Outubro de 2009). «Os livros e a afectividade» (comunicação) in Colóquio
Internacional Estética das Emoções: Mundo de Afectos, Livros de Experiências. Lisboa:
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
(14 de Novembro de 2009). «O mar na minha obra, na minha vida» (conferência) in
Encontros Franco-Galaico-Portugueses. Porto: Biblioteca Almeida Garrett.
(2009). «Do livro ao leitor» (comunicação) in Colóquio da Areal. Porto.
Prefácios
O Livro da Marianinha (a pedido de Aquilino Ribeiro Machado), para a nova edição.
Antologias ou obras colectivas em que figura
COSTA, Soledade Martinho (1980). Inquérito ao Livro Infantil (pref. Alice Gomes)
(trabalho realizado em 1979 sob a égide do Ano Internacional da Criança).
(1985). De que São Feitos os Sonhos: A antologia diferente (coord.). Porto: Areal.
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Obras traduzidas
(1991). A Nau Mentireta (trad. X.M. González Barreiro). Vigo: Ir Indo (trad. em galego).
(1991). El Vaixell Mentider (trad. e adapt. Francese Boada). Barcelona: Pirine Editorial
(trad. em catalão).
(1991). Gesur Ontzia (trad. Inazio Mujika Iraola). Donostia: Itzulpena Eta Euskarazko
Edizioa (trad. em basco).
(1994). Les Oeufs Mysterieux (trad. Caroline Desbans). Saint-Pierre des Corps: Editions
Zarafa (trad. em francês).
(2000). Os Ovos Misteriosos – Les Oeufs Mysterieux (trad. Caroline Desbans). Paris:
Editions Lusophone, Collection Bilingue (trad. em francês).
(2002). De Geheimzinnige Eieren (trad. Irène Koenders). Mechelen: Barkermat
Uitgevers (trad. em holandês).
Obra adaptada ao teatro
(Dezembro de 1978). Os 9 Mandriões. Peça apresentada em teatro de marionetas pelo
grupo Lanterna Mágica. Teatro do Bairro Alto.
O Soldado João (adapt. de Jaime Gralheiro). Espectáculos apresentados em diversas
escolas, sendo essa adaptação tema de uma conferência de Jaime Gralheiro na
Sociedade de Língua Portuguesa, a 29 de Março de 1988.
O Soldado João. Apresentado em teatro de fantoches por Mestre Filipe em bibliotecas
municipais, bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural de Belém,
entre outros, ao longo de muitos anos.
(1993). Meninos de Todas as Cores. Apresentado em teatro de fantoches por Mestre
Filipe em todas as bibliotecas municipais de Lisboa, no Centro Cultural de Belém e em
numerosas bibliotecas e escolas.
(Abril-Maio de 2001). Os Ovos Misteriosos. Apresentado em teatro pelo Intervalo –
Grupo de Teatro no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda-a-Velha.
(Fevereiro de 2003). Meu Bichinho, Meu Amor. Adaptação pelo grupo de teatro
Magia e Fantasia de quatro livros: Meu Bichinho, Meu Amor, Quem Está Aí, A Cavalo no
Tempo e História da Carochinha. Estreia no Auditório do Parque Palmela, em Cascais.
O espectáculo foi apresentado em numerosos locais e levado a festivais de teatro na
América do Sul, Japão, Turquia e Espanha.
A Princesa da Chuva. Apresentado por Letícia Liesenfeld em numerosos espectáculos.
Um Miiaaauuu de Poemas! Utopia Teatro. Numerosas apresentações em salas de
espectáculo e escolas.
Aventuras de Pedro Malasartes. Bica Teatro. Numerosas representações em salas de
espectáculo e escolas.
(2006). A Cigarra e a Formiga. Bica Teatro. Representação no Teatro da Trindade, em
Lisboa, e em várias escolas e bibliotecas municipais.
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(2006 e 2008). As Viagens de Gulliver. Peça levada à cena no Teatro do Bolhão, no
Porto, e posteriormente em Famalicão e Ílhavo.
(2008). Uma Vaca de Estimação. Levada à cena em Aveiro.
Obra Musicada
(1988). «O canibal vegetariano» in Histórias e Canções em Quatro Estações, vol. 2:
Verão (livro-cassete). Música de Sérgio Godinho. Lisboa: Lisboa Editora (2ª ed. (livro-CD)
– 2005).
(2006) Cancioneiro Crescer com a Música I. Canções para serem cantadas e tocadas por
crianças. Música de Jorge Salgueiro. Edição Foco Musical.
(2006) Cantarolando ao Sul. Música de Daniel Completo. Portimão: Câmara Municipal
de Portimão.
(Julho de 2006). Crianças da Minha Escola (participação com vários poemas).
Compositor: Óscar Ribeiro. Guimarães: Lar de Santa Estefânia.
(Julho de 2006). 25. Vinte e cinco poemas musicados por Susana Ralha (interpretação
de O Bando dos Gambozinos). Porto: Fortes e Rangel, Lda.
(2009). Com Quatro Pedras na Mão: O Porto cantado por crianças e jovens (4 poemas
incluídos). Vários poemas musicados por Susana Ralha (interpretação de O Bando dos
Gambozinos). Porto: Deriva.
(2009). O Canto dos Bichos. Poemas musicados por Susana Ralha (interpretação de O
Bando dos Gambozinos). Porto: Civilização.
(2009). «O sapinho verde» in O Sapo Encontra um Amigo, em colaboração com os
meninos da pré-primária do Externato Infanta D. Maria, Évora (inclui um CD com letra
da autora).
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