
| 1 || 1 |

SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras  

| 03 |

| 04 |

| 07 |

| 14 |

| 17 |

| 18 |

| 19 |

| 38 |

| 42 |

©
 F

ra
m

ed
 F

ilm
s

MaTILDE 
ROSa
aRaÚJO

Aqui pode encontrAr

retrato da autora | Marta Madureira

Matilde rosa Araújo (1921-2010) – para uma fada chamada Matilde | 
José António Gomes 

entrevista | Mariana Sim-Sim David e Joana Caldeira

os livros de Matilde | Rita Pimenta

A rainha e o gato [conto] | Matilde Rosa Araújo

Mise [poema] | Matilde Rosa Araújo

um olhar sobre a obra de Matilde rosa Araújo: A descoberta do narrador |
Maria da Conceição Costa 

o Capuchinho Cinzento, de Matilde rosa Araújo: uma «história de claros 
segredos» | Sara Reis da Silva

Bibliografia



Nasceu em 1921, em Lisboa, na quinta dos avós, em Benfica. Nos tempos 
de estudante teve como colegas, entre outros, Sebastião da Gama, 
David Mourão-Ferreira, Luísa Dacosta e Urbano Tavares Rodrigues e 

foi aluna de Jacinto Prado Coelho e Vitorino Nemésio. Em 1945 licenciava-se em 
Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, 
apresentando como tese de final de curso um trabalho sobre a reportagem 
enquanto género literário. Começou então a trabalhar como professora do 
ensino técnico profissional, actividade que a resgatou de Lisboa, levando-a a 
escolas em diversas partes do país. Leccionou também no primeiro curso de 
Literatura para a Infância, na Escola do Magistério Primário da capital. Dos 
tempos de professora de Matilde, a ESE de Lisboa guarda um tesouro: uma caixa 
de cartão com muitos poemas que a escritora copiava à mão para distribuir pelos 
alunos1. As crianças que ensinou foram, aliás, uma das razões por que se iniciou 
na literatura infantil, porque é preciso encontrar formas de dialogar com elas.

O Livro da Tila – Cantigas pequeninas (1957) foi a sua obra de literatura 
infantil de estreia, a que se seguiram muitas outras, de poesia e de contos 
(géneros em que também escreveu para adultos, a par do ensaio). Depois, 
publicou títulos como O Palhaço Verde (1962), O Sol e o Menino dos Pés 
Frios (1971) e História de uma Flor (2008), alguns dos quais foram depois 
editados também no estrangeiro. Deixou-nos muitas histórias, algumas 
sobre infâncias felizes, outras sobre crianças que não puderam viver tão 
plenamente a sua meninice. A ilustrar o que escrevia teve muitos artistas 
diferentes, sendo a amiga Maria Keil a pessoa que mais vezes ocupou esse 
lugar e a cujo traço Matilde não poupava elogios. Para além de outros 
prémios, foi laureada em 2004 com o Prémio Consagração de Carreira da 
Sociedade Portuguesa de Autores. A par do ensino e da literatura, dialogou 
com as crianças também através da defesa dos seus direitos, publicando 
livros e intervindo em organismos como a UNICEF (de cujo Comité em 
Portugal foi sócia fundadora, assim como do Instituto de Apoio à Criança).

Para além da sua escrita, dedicou-se também a divulgar a escrita dos 
outros, abrindo o caminho para jovens escritores, apadrinhando-os e divulgando 
o seu trabalho em conferências e artigos (assinou numerosas colaborações com 
órgãos da imprensa nacional e regional, entre os quais A Capital e o Diário de 
Notícias), e incentivando o estudo de tais obras (a par de outras, mais antigas, 
de Aquilino Ribeiro e Ana de Castro Osório) nas escolas. Alguns episódios da 
sua vida são contados no livro juvenil Matilde Rosa Araújo – Um olhar de 
menina, de Adélia Carvalho e Marta Madureira (2009). É precisamente por 
este «olhar de menina» que Matilde é recordada, a par da presença simpática 
e generosa e da voz que parecia transformar qualquer coisa numa boa história.
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1 Três exemplos no blogue da editora Planeta Tangerina, em:
http://planeta-tangerina.blogspot.com/2010/07/escrever-mao.html.
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Marta Madureira representa Matilde Rosa Araújo quando criança, no livro
Matilde Rosa Araújo – Um olhar de menina (com texto de Adélia Carvalho.
2010. Porto: Trinta por uma linha).
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originalmente publicado em: (6 de Julho de 2010). Blogue A Inocência Recompensada 
(http://ainocenciarecompensada.blogspot.com/).

Matilde Rosa Araújo (1921-2010)
Para uma fada chamada Matilde

José António Gomes*

Conheci pessoalmente Matilde Rosa Araújo em 1989, em Lisboa, na sessão de lançamento 

desse belo romance juvenil que é Os Olhos de Ana Marta, de Alice Vieira. A cave da Livraria Barata 

era pequena para albergar tanta gente conhecida e menos conhecida, todos amigos da autora de 

Rosa, Minha Irmã Rosa. Começara, há pouco tempo, a publicar recensões críticas sobre literatura 

para crianças e a Caminho convidara-me por isso a apresentar o livro. Estávamos em vésperas do 

Natal, o frio era cortante, eu andava sufocado de trabalho e o meu texto acabou de se escrever 

no automóvel, em plena A1, sentido Porto-Lisboa, ao lado de uma motorista simpática e que sabe 

compreender, quase sempre, o meu silêncio nervoso e a minha fleuma de futuro cardíaco. Lembro-

-me que um dos «meus» poetas, o grego Iannis Ritsos, havia morrido dias antes e entendi por bem 

homenageá-lo, integrando, no texto de apresentação, um dos seus pungentes poemas sobre as 

crianças mortas – já que me parecia especialmente talhado para fazer entender, de modo mais 

intenso, a dor das personagens de Alice Vieira.

Foi nesse dia que conheci o José Oliveira. No fim do discurso, Dias Lourenço veio felicitar-me 

pela «bela peça literária» que eu acabava de ler (sempre foi um homem por de mais generoso...). 

A Matilde não. A Matilde acercou-se de mim e sussurrou-me ao ouvido que gostara da minha voz 

(apresso-me a informar que, nessa altura, eu não fumava). Conversámos um pouco e eu disse- 

-lhe que estava a escrever parte de uma tese sobre a sua obra. Os olhos sorriram-se-lhe, naquele 

peculiar jeito de exprimir gratidão de que só ela era dona e senhora. Marcámos um encontro para 

mais tarde e partiu, cada um de nós, para o seu Natal.

Meses depois, reencontrei-a em Santarém, num colóquio, e percebi que, discretamente, 

quase a pedir desculpa, Matilde viajara para me ouvir falar da sua escrita. Pude conhecer, então, 

uma faceta insuspeitada do seu carácter. Não hesitou, nunca, em acompanhar o nosso grupo 

de aprendizes de conferencistas, nas andanças sociais e nas conversas intermináveis com que 

costumávamos encher as horas (à medida que íamos esvaziando os copos), quando a ocasião era 

propícia. Se juventude ali havia, era a dela. A aparente fragilidade escondia, de facto, energia 

interior e uma capacidade de comoção com a vida indissociável de uma fina ironia e de um sentido 

de humor com que, não poucas vezes, nos surpreendia.

Descobri ainda que falar com Matilde significava ter a oportunidade de rememorar 

figuras relevantes da nossa vida cultural das seis últimas décadas. Pelas suas palavras comovidas 

perpassavam, constantemente, vultos que nos habituámos a venerar, gente que fez parte do círculo 
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* NELA – Núcleo de Estudos Literários e Artísticos da ESE do Porto.

http://ainocenciarecompensada.blogspot.com/


afectivo desta Senhora que sabia, como poucos, cultivar aquele princípio, que era apanágio da 

arte e da vida de Antoine de Saint-Exupéry: «Só há um luxo verdadeiro: o das relações humanas.» 

Irene Lisboa, Lopes Graça, Sebastião da Gama, Jacinto do Prado Coelho, Torga, Maria Keil eram 

apenas alguns dos nomes que afluíam, com frequência, à memória de Matilde, que parecia ter 

nascido para dar graças por existir e por ter encontrado um mundo povoado de Amigos.

Alguns meses decorridos, já na recta final da minha dissertação, tivemos, enfim, ocasião 

de conversar mais longamente sobre a vida e a escrita, folhear os seus álbuns de recordações, com 

um gravador por perto, respirar o silêncio povoado da sua casa de poeta, numa rua do centro da 

capital. Tudo se passou numa daquelas tardes de sol e azul de que só Lisboa detém o segredo.

Não me lembro se a rua onde ela morava era ruidosa. Naquele dia, seguramente não o era. 

Não sei se a sombra das árvores acariciava a sua janela. Naquele dia, seguramente acariciava. Não 

sei se os pássaros vinham pousar nos ramos dessas árvores. Naquele dia, seguramente vieram. Não 

sei se se ouviam risos de crianças. Daquele dia, guardo a memória de os ter ouvido. Era, pois, com 

toda a certeza, uma casa de poeta, numa tarde de poeta. E eu sorria para mim ao ouvir-lhe negar, 

com um olhar meio sério, meio maroto, que a Tila dos seus primeiros livros fosse uma projecção 

autobiográfica da jovem Matilde – essa Tila franciscana que falava com os animais e as plantas, e 

conversava com a pobre gente de Lisboa: o caixeiro, a lavadeira, o varredor do jardim, o vendedor 

de castanhas. A Tila que dialogava com a mãe, enamorada da sua beleza, ou confidenciando-lhe 

os estremecimentos dos seus primeiros amores de menina.

Pelo fim da tarde, descemos as escadas, abandonámos aquela sala povoada de rostos e 

objectos tocados pelo afecto, mergulhada numa acolhedora semi-obscuridade. À porta, estava 

tão ocupado com o fio da conversa, com o agradecer-lhe e desejar-lhe felicidade, que não reparei, 

como ela reparou, numa criança descendo a rua, de mão dada com a mãe, que reteve, com a sua 

graça de menino, o menino olhar de Matilde, sempre atento ao mais ínfimo pulsar da vida – como, 

de resto, podemos comprovar, lendo os seus versos.

Depois dessa tarde, continuámos a dialogar. Sempre. Por carta, por telefone, nas muitas 

vezes em que nos encontrámos e partilhámos alegrias ou sombras. E a sua voz, falada ou escrita, 

soube invariavelmente trazer-me as palavras que eu precisava de ouvir, sobretudo nos momentos 

mais ásperos da minha vida. Por isso lhe estou grato. E também por me ter ensinado duas coisas: 

a tomar o sabor, vagarosamente, à mais pequena palavra de cada texto, e a descobrir que ela, 

Matilde, fazia afinal parte da minha família de poetas.

Ao pensar no primeiro destes ensinamentos, ou seja, ao recordar as diversas vezes em 

que ouvi Matilde ler em voz alta, em público (na Gulbenkian, na homenagem em Gaia a Maria 

Alberta Menéres ou noutros locais...), vêm-me à memória uns versos do poeta galego Manuel 

Maria: «Algum dia viste o mar / com seus roncos e furores, / suas espumas de prata, / seus barcos 

e pescadores? / [...] Algum dia viste o mar? / Que sabes da sua espuma? / Se tu nunca viste o mar, / 

Não viste coisa nenhuma!» O que quero, no fim de contas, dizer é que quem nunca ouviu Matilde 

ler um texto em voz alta, não ouviu coisa nenhuma. E ainda: que devo à sua leitura oral o ter 

compreendido a verdadeira respiração da sua escrita, o segredo da sua delicada dicção, o peso de 

cada palavra nas frases de aparência simples que construía. Em suma, o seu estilo quase minimal. 

Os contos de Matilde foram escritos para ser lidos em voz alta, pausadamente, tentando conservar 

o halo que envolve cada um dos pequenos segmentos frásicos que os compõem, como se, no seu 

texto, empreendêssemos uma viagem até aos primórdios de cada palavra, para, enfim, a olharmos, 

pura, no seu casulo original.
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Quando penso nos poetas «da minha família», de imediato me vêm à mente alguns 

nomes: Paul Celan, Cavafis, Octavio Paz, Lawrence Ferlinghetti, Carlos de Oliveira, Herberto Helder, 

o António Ramos Rosa do Ciclo do Cavalo, que sei eu?... Perante tais nomes, poderia parecer 

estranho que a Matilde fizesse parte da «família». Só que estes pertencem ao seu ramo paterno.  

E há, naturalmente, um lado materno, decididamente menos obscuro e visceral.

Seria, então, forçado a citar outras vozes. Aquelas cuja aparente inocência me fascina. 

Aquelas cuja poesia é uma espécie de água corrente que me conduz, por vezes, ao reino dos 

amores límpidos, das coisas breves e leves (que em nada se confundem com o que é da ordem do 

superficial) e dos sentimentos ainda nomeáveis, sejam eles eufóricos ou disfóricos. Chego, então, 

a outros nomes e outras poéticas: às cantigas de amigo e ao cancioneiro popular, e também a 

um certo Lorca, a Saul Dias, a Sebastião da Gama… a Matilde Rosa Araújo. Poetas que aprecio, 

não sei bem dizer porquê. Talvez por neles entrever algo de comum e que me é caro: o dom de 

me conduzirem a uma espécie de ingénuo universo mítico da poesia, que encontra paralelo nos 

desenhos de Lorca, de Júlio e do seu mestre Chagall, ou em algumas ilustrações de Maria Keil         

(a grande cúmplice de Matilde, em numerosos livros). 

(Um parêntesis: nestas listas, terei de incluir a poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen 

– mas essa está demasiado próxima dos deuses e do intangível, para que eu possa, sem hesitações, 

trazê-la para o lado paterno ou materno da minha família de poetas. Digamos que a colocaria ao 

centro, na certeza de que se ousasse olhá-la de frente, queimaria as pupilas com o seu esplendor.)

Este discurso contaminado pelo afecto e pela saudade, dificilmente defensável enquanto 

modelo de clareza, serve também para tentar justificar (aqui, onde os teóricos e os críticos não 

me podem ouvir), a atracção por certas vozes que pertencem ao lado materno da minha família 

de poetas. Para mim, a escrita de Matilde Rosa Araújo habita esse espaço. Por isso continuarei a 

ler os seus contos e poemas. Sem preconceitos, devagarosamente, ora tomando o peso a cada 

palavra, como se tivesse sido pronunciada pela vez primeira, ora ouvindo ecoar nos seus versos 

antiquíssimas canções populares.

Obrigado, querida Matilde, por continuar a existir em mim e pelo muito que me deu: os 

seus livros e a sua infinita bondade.
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MaTILDE 
ROSa 
aRaÚJO
      | ENTREVISTA |

«A alegria é sagrada, 
mas a tristeza merece muito respeito»

Mariana Sim-Sim David | Joana Caldeira

Matilde rosa Araújo nasceu em 1921 em Benfica, na quinta dos seus avós, e licenciou-se 
em 1945 em Filologia românica, pela Faculdade de Letras de Lisboa, com uma tese em 
que propôs a reportagem como género literário. Fez carreira no ensino durante quarenta 
e dois anos, tendo leccionado em diferentes graus, em escolas por todo o país. A par da 
experiência como professora começou a escrever para crianças, sendo Poemas Infantis 
e O Livro da Tila as suas primeiras obras (ambas publicadas nos anos 1950). A sua obra 
infantil, promovendo um diálogo profundo com as crianças, é de uma grande variedade 
de géneros (como poesia, novela, contos) e de contextos (em algumas obras retrata 
temas como a pobreza e o abandono). Foram-lhe atribuídos, entre outros, o prémio para 
o melhor livro estrangeiro da Associação paulista de críticos de Arte (São paulo, 1991, por 
O Palhaço Verde), o prémio para o melhor livro para a infância publicado no biénio 1994-
-1995 da Fundação calouste Gulbenkian (1996, por Fadas Verdes) e o prémio consagração 
de carreira da Sociedade portuguesa de Autores (em 2004).
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começou a ler por impulso individual ou foi motivada por alguém?
Comecei a ler por impulso individual.

quais os livros que a fizeram querer ler? e escrever?
Não sei explicar quais, mas houve. Mais tarde houve alguns livros que me tocaram 
imenso, que me fizeram viver aquilo que tinha de descobrir na vida. Os livros foram 
muito importantes. Por exemplo, o Petit Prince1, O Meu Pé de Laranja Lima2, também tão 
bonito, e livros portugueses, que houve também muito belos.

quando é que começou a escrever para crianças? 
Desde que fui professora. Eu digo que não escrevi para crianças por querer escrever para 
crianças, e foi mesmo assim. Comecei por ter alunos, muitos alunos, uns mais novinhos 
e outros mais velhinhos – mais velhinhos não, jovens… Foram eles que me ensinaram. 
Porventura, aprendi a escrever para eles com um diálogo, uma conversa, um rasgar de 
solidão que a própria criança pode ter e que o adulto não tem; uma comunicação, talvez 
a conjugação viva, em escrita, do verbo amar. Isto é esquisito…

de que maneira é que o seu trabalho de professora afectou a forma como percepciona 
as crianças?
Ensinou-me a entendê-las, a saber gostar delas, porque a criança é um ser muito importante; 
a criança tem voz, e ouvir essa voz, muitas vezes até sem palavras, é muito importante. 
Hoje estou com as crianças e [elas] são um livro imenso, que não acaba. Depois penso: 
«Quanto, mas quanto, nós ainda devemos à criança…» Apesar de ser o século da criança, 
de haver outro entendimento pela criança, ainda falta muita humanidade, muito amor, 
muito respeito pelos seus direitos.

Guarda algumas memórias em especial do tempo em que dava aulas?
Guardo, mas não sei percepcioná-las agora. Foram tantas que me custa… Eu chego, vejo 
aquelas crianças e é tão bom, tão bom! Venho para casa com outra alma, outra ou a 
mesma, [mas] um bocado mais viva, menos na «derrapagem». Fui uma vez a uma escola, 
há anos, não me lembro do nome da escola (verdadeiramente não me lembro, mas se 
me lembrasse também não dizia), e vejo o olhar de uma criança (vamos aprendendo a 
ler olhares) tão triste, tão triste, e pensei: «Esta criança é muito infeliz.» Ela chega-se ao 
pé de mim, e diz-me: «A senhora espera um bocadinho?», «Sim espero.» – O que é que 
ela quereria? Foi a casa, que devia ser perto, e traz-me uma boneca de trapos suja. Era 
a única boneca que ela tinha (tenho-a ainda no meu «escritório»), e diz-me: «Fique com 
a minha boneca.», «Oh, meu amor, eu não fico com a tua boneca, então? Tu tens mais 
bonecas?», «Não, é a minha boneca. Mas fique com a minha boneca, eu quero que fique 
em sua casa.» Senti ali uma tragédia, qualquer coisa de muito triste, e fiquei com a boneca 
na mão, nos braços. Era uma criança abandonada e rejeitada, porque não a queriam em 
casa. Uma das colegas, das professoras, explicou-me: «Sabe, a mãe, quando é chamada cá 
por qualquer motivo, pergunta: “Então como é que está o meu trambolho?”; a menina 
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1 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (1943 – ed. original) (2001). O Principezinho. Lisboa: Editorial Presença.
2 VASCONCELLOS, José Mauro de (1968 – ed. original) (1995). Lisboa: Dinapress.



é o “trambolho”.» A infelicidade da mãe, 
de ter uma filha e chamar-lhe «trambolho», 
e a infelicidade da criança… A boneca está 
guardada. Esta história parece inventada, mas, 
infelizmente, é autêntica. E penso quantos 
«trambolhos» haverá numa seara de amor...

Actualmente continua a ir a escolas. porquê?
Porque me chamam e eu gosto muito. Vou 
assim pelas minhas pernas, pouco hábeis ou 
úteis, mas ajudam ainda, e lá vou. Gosto muito, 
muito, muito. É como se abrisse portas de um mundo que não é meu, mas também é meu, 
e faz-me pensar que estou com a criança de uma forma de certo modo útil: recebo amor 
e dou amor.

que impressões é que tem em relação ao actual sistema de ensino?
Para onde vou – talvez seja privilegiada, mas não creio –, tenho tido o consolo de ver 
escolas com uma grande dedicação aos seus alunos, um saber estar com eles e pôr o livro 
nas mãos das crianças, fazer da leitura uma companhia e não uma obrigação, vivificar o 
livro. Lêem, comentam, são capazes de, por exemplo, quando é poema, e até prosa, viver 
o texto. Os professores sabem fazer isso. Esses colegas são realmente admiráveis, e não 
posso dizer de outra maneira, é assim. Pode achar exagero, paixão minha, mas não é.

o que a motivou a integrar projectos humanitários destinados às crianças?
Com certeza que foi a existência da criança como um ser que merece o nosso respeito, o 
nosso amor. Ainda estamos muito longe, apesar de já termos feito um caminho, de dar à 
criança o respeito, o carinho, o ensinamento que ela merece, porque ela também nos está 
sempre a ensinar muito, mesmo calada.

que dificuldades é que sentiu quando começou a publicar livros para crianças, e que 
mudanças é que vem observando ao longo dos anos?
Eu tive a felicidade de editar o primeiro livro com o apoio da D. Maria Lúcia, que era a 
directora e proprietária da revista Os Nossos Filhos, uma senhora admirável. Foi aí que 
comecei a publicar O Livro da Tila3, um livro pequenino e ilustrado por crianças. Hoje já 
não estou de acordo que a criança ilustre. Esporadicamente poderá fazê-lo, mas temos 
ilustradores, e já [então os] tínhamos, admiráveis. A Maria Lúcia ajudou-me a compor o 
livro – eu não sabia nada –, um livro pequenino. Quem ajudou graficamente foi um colega 
que eu admirava muito, e ao qual presto homenagem, o professor Calvério Magalhães, 
muito cedo longe da vida. Foi com a D. Maria Lúcia e a chancela d’ Os Nossos Filhos que 
publiquei esse livrinho para crianças. 
Tem havido uma progressão muito grande e eu tenho junto do meu caminho, para 
além de outros (mas para não esquecer ninguém, não menciono), uma pessoa que me 
acompanha na ilustração de alguns livros meus – até bastantes –, que é a Maria Keil.
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«[...] aprendi a escrever 
para os alunos com um 
diálogo, uma conversa, 
um rasgar de solidão 
que a própria criança 
pode ter e que o adulto 
não tem.»

3 (1957 – 1.ª ed.) (2004). Lisboa: Livros Horizonte.



Essa mulher, artista admirável, tem mãos de asas de seda... Mas tem havido uma progressão, 
tanto no texto, na consciência do que é que é um texto para crianças, como na elaboração 
do livro como objecto, mais do que pela ilustração. Eu bem sei que já vivi muito, mas 
neste tempo a diferença é muito grande, felizmente. 

costuma reler os seus primeiros livros? que relação tem com eles?
Custa-me… Queria sempre que fosse uma coisa que estivesse sempre perto da criança.      
É sempre com relutância que vou pegar nos livros (nos meus, porque nos dos outros gosto 
de pegar).

que relação tem actualmente com O Livro da Tila?
Uma relação próxima e distante. Não sei explicar, foi um pingo do que eu escrevi, umas 
gotas que ali ficaram e estou contente por ter deixado cair essas gotas.

que papel têm tido as editoras na sua carreira?
Eu fui sempre alheada da acção editorial. Estive na editora Livros Horizonte com o 
Rogério de Moura durante muito tempo. Como tive sempre muito trabalho, e talvez por 
nem sempre ser muito cuidada, nunca tive assim discussão de «quero assim, ou de outra 
maneira», e confiava. Fiz bem, talvez, e agora ultimamente tenho tido vários editores.

Há livros em que dá sugestões?
Não.

entrega aos editores só?
Entrego. É talvez um despegar de mim própria, mas é a minha maneira de ser. Acho que 
acontece melhor assim. 

como é a relação que tem com os ilustradores?
É boa, muito boa. Então com a Maria [Keil] é um encantamento, uma fraternidade muito 
doce, e tive outros, claro – por exemplo, a Alice Jorge (e não me estou a lembrar de 
outros, desculpem-me).

costuma entregar-lhes a história?
Entrego, depois se eles gostarem e quiserem, está certo. Ultimamente, também tive o 
Gémeo Luís e para O Capuchinho Cinzento4, o André Letria, que fez um trabalho muito 
bonito.

como é a sua relação com os leitores? costuma haver troca de correspondência?
Algumas vezes sim, e com os leitores é uma relação «tu cá, tu lá», muito amiga. Gosto.

que autores é que a influenciaram mais?
Houve tantos; há autores tão bons… Não sei dizer os que me influenciaram, mas um autor 
que admiro muito, e não lhe faço favor nenhum, era a Sophia de Mello Breyner Andresen 

| 10 |

SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras  

4 (2005). Prior Velho: Paulinas Editora.



– maravilhosa! Mas tive tantos, tantos! Não quero estar a mencionar… Actualmente 
tenho grandes autores e grandes amigos que partilham comigo a sua vida, por exemplo 
o António Torrado, a Maria Alberta Menéres, a Luísa Ducla Soares… Estou a esquecer 
alguns – a esquecer não, a cabeça não acode àquilo que está no coração… –, mas tenho 
muitos amigos, é tão bom a amizade, é o melhor investimento da vida, não pelo egoísmo, 
mas pela dádiva. 

quais as personagens de que se sentiu mais próxima?
Talvez o Joaquim n’ O Sol e o Menino dos Pés Frios5, um rapazinho que conheci na praia do 
Campelo, muito pobre, que ia para a praia vender moinhos. Punha uma cana de moinhos, 
daqueles de papel de lustro, enterrada na areia e conversava comigo; um rapaz que era 
uma alegria. Depois, íamos tomar banho. Ele era pequenino, tinha oito anos nessa altura. 
Foram dois anos seguidos. Lá aparecia o Joaquim... Está aqui o retrato dele, por acaso. E o 
Joaquim dizia que os pais andavam de feira em feira, e que ele dormia à beira da estrada, 
numa taberna, num estabelecimento qualquer que o acolhia… Eu fiquei com a morada do 
Joaquim, ajudei no pouco que podia, porque era uma criança com uma alegria, ensinava 
tanto no seu ser de criança, era maravilhoso! A alegria com que ele rompia a água do 
mar; o mar e a criança, era lindo… O Joaquim escreveu-me ainda umas cartinhas muito 
de menino e depois deixou de escrever. Passado muito tempo, muitos anos, eu pensava 
«O que será feito do Joaquim?», até que se aproximou o tempo em que ele já podia ir 
para a guerra. «Teria ido para a guerra?», pensava, «coitado do Joaquim…» Um dia, 
passados já anos, vinha eu do magistério primário, da escola, o meu pai estava em casa, 
já doente, e disse-me: «Olha que quem veio bater à porta à tua procura foi o Joaquim.»     
O Joaquim! Tinham passado tantos anos, e era realmente o Joaquim. «Mas diz que não te 
encontrou, andou a rua toda – e esta rua nunca mais tem fim – e que não te encontrou. 
Até que, enfim, bateu aqui à porta, onde havia uma Matilde – naquele tempo havia 
poucas Matildes, era nome de velha – e depois ele disse que voltava cá.» E passados uns 
dias, voltou. O Joaquim estava doente de guerra, aqui no estabelecimento da Artilharia 
1, onde acolhiam aqueles que tinham sobretudo problemas psíquicos e de pulmões, 
consequência triste de um tempo anormal... O Joaquim ficou numa alegria muito grande, 
e eu numa alegria muito grande por o ver, foi tão bom! Contou-me a sua vida: «Eu dizia 
à senhora que os meus pais andavam de terra em terra, mas os meus pais estavam presos; 
os meus pais não eram pessoas sérias, roubavam e eu não dizia à senhora até com medo 
que depois me deixasse de falar», e eu disse «Oh homem, eu nunca deixaria de te falar»; 
«Não?» Compreendi perfeitamente, coitado, o receio e até o pudor de falar dos seus 
pais nessas circunstâncias. «Hoje o meu pai já morreu e eu tenho em casa a minha mãe, 
a minha querida mãe, e ainda bem que encontro a senhora, porque os meus pais, com 
medo que a senhora viesse a saber o que eles eram, esconderam-me a morada da senhora 
e eu nunca mais soube de si.» O Joaquim estava doente, queria emigrar e eu disse: «Oh 
Joaquim, não vais emigrar…» – já estava casado, tinha um filho. Estava muito débil ainda, 
mas foi um bem ter reencontrado o Joaquim. Depois, apagou-se de novo na memória – 
na memória não, na convivência... Há tempos fui a uma escola no Porto, e tinha vindo no 
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jornal que eu ia lá. Estava longe de imaginar o que ia acontecer quando subi os degraus 
da escola: estava o Joaquim, um homem forte já amadurecido, com um grande ramo de 
flores para mim; trabalhava bem e tinha a sua mulher, os seus filhos – estava um homem 
feliz. Talvez a palavra «resgatado» (ele próprio se resgatou da vida) seja um bocado dura, 
mas foi isso mesmo. Também eu fiquei feliz e comovida. Aí está o Joaquim d’ O Sol e o 
Menino dos Pés Frios, e o Joaquim que aparece a dar uma flor ao palhaço que está triste 
na história d’ O Palhaço Verde6. O Joaquim é um elo da infância que traz paz e esperança.

Houve personagens que lhe custaram a inventar?
Não, quando custam a inventar não as invento.

e de que personagens foi mais difícil despedir-se?
Não sei dizer… A vida tem sido tão longa, já tem sido tanta coisa. Não estou a dizer que 
a vida é longa por ingratidão, não, mas é verdade…

quando é que começou a coleccionar bonecas?
Eu não colecciono bonecas; estas são bonecas da vida que vivi cá em casa, com os meus 
pais. Esta boneca é da minha mãe, ora veja lá quantos anos tem a criatura… Outras são 
das minhas irmãs; a Januária [boneca que um tio lhe trouxe de Paris] foi para o museu 
[Museu do Brinquedo]… Não colecciono.

Mas tem histórias onde aparecem as suas bonecas?
Tenho um poemazinho para a Januária.

Às vezes escreve sobre meninos felizes, mas outras vezes escreve sobre meninos que não 
tiveram tantas oportunidades para brincar. o que é que a motiva a escrever sobre estes 
dois opostos?
Com certeza os opostos. A alegria é sagrada, e é tão bela, mas a tristeza merece muito 
respeito, temos de ter a rejeição dessa situação e tentar fazer alguma coisa para que ela 
não exista. Penso eu.

em muitas das suas histórias optou por não escrever finais felizes. porquê?
O que é que eu lhe posso dizer? Gostaria que fossem felizes e acho que [os] devia procurar, 
mas às vezes torcer a vida, o que temos dentro de nós e aquilo que vivenciámos é difícil. 
Os meninos que perdoem, está bem?

e em alguns livros escreve sobre pessoas de idade…
Também merecem; também são pessoas que convivem com a criança, e algumas que 
tenho conhecido, são pessoas de idade que tiveram uma infância que não foi vivida. Dizia 
o Dr. João dos Santos: «O segredo do homem é a própria infância.» Que me perdoem os 
meninos por escrever sobre pessoas de idade, mas eu sei que eles também são capazes de 
amar as pessoas de idade – sei até por experiência própria.
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Acha que as histórias infantis devem 
transmitir obrigatoriamente mensagens 
às crianças?
Obrigatoriamente não, mas com certeza 
que transmitem. Através dos séculos, as 
histórias tradicionais e toda a literatura 
consagrada têm belas mensagens. Mas 
o «obrigatoriamente»… talvez não seja 
tanto isso; a própria vida se encarrega de 
ser a mensageira, digo eu.

A literatura pode ajudar a desenvolver a consciência dos problemas sociais?
Pode, com certeza, se a literatura mergulha na vida, a vida tem esse lastro; não é 
obrigatório, mas pode. Há aquela literatura que é espuma, leveza, que também é muito 
bela, mas há outra que nos faz pensar. 

Há temas tabus na literatura para crianças? regras específicas?
Tabus não sei; há coisas que realmente é inútil estar a mexer, que talvez não sejam muito 
úteis, mas tabu acho que não. Para a criança deve-se dar o melhor, com delicadeza, com 
profundidade, uma profundidade que seja própria para a criança, próxima da criança, 
porque a criança tem, muitas vezes, profundidade naquilo que nos diz, naquilo que nos 
pergunta. 

pode dar exemplos?
Não tenho exemplos, a vida é tão cheia de maus exemplos e bons exemplos que eu não 
lhe sei dizer.

e na linguagem, há regras que se deve seguir?
Acho que deve ser uma linguagem escorreita, respeitando a língua portuguesa na qual se 
escreve; não ter palavras muito complicadas, difíceis, mas também não pôr a língua muito 
rasa, porque a leitura também é uma promoção e a criança vai aprendendo. Há palavras 
que têm magia. Eu lembro-me, em criança, de repetir palavras pela música, porque há 
também a música, o silêncio e tudo isso. Há palavras difíceis, que se a criança for perguntar 
não há mal, com certeza – nós, toda a vida, aprendemos.  
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originalmente publicado em: (Outubro de 2006). Actas do 6º Encontro Nacional (4º Internacional) de Investigação 
em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração. Braga: Universidade do Minho.

Um olhar sobre a obra de Matilde Rosa Araújo: 
A descoberta do narrador

Maria da Conceição Costa*

reSuMo

Matilde Rosa Araújo é hoje considerada uma escritora de grande valor, que ainda continua a escrever 

e a publicar, e parece-nos importante dar a conhecer a sua obra. Quando percorremos a sua escrita 

verificamos que Matilde é fiel a determinadas temáticas, a determinados valores, tão importantes ainda 

hoje e que são constantes na sua obra. E há ainda uma presença constante, a do narrador. O narrador 

que encontramos na obra de Matilde Rosa Araújo é um narrador que exige um narratário específico 

pois este narratário é chamado a ser «participante». O narrador faz confidências ao narratário, 

«penitencia-se» diante dele, questiona-o, conquista-o para as causas que defende e responsabiliza-o 

pela divulgação da mensagem. 

Esta comunicação pretende, em primeira instância, desvendar a escrita de Matilde através da relação 

narrador-narratário. As obras seleccionadas para esta apresentação correspondem a critérios pessoais 

quanto à ocorrência dos exemplos que julgamos mais significativos.

A vida chega aqui
filtrada em pensamento
que não fere; no enlevo

táctil-visual de ideias
reveladas na trama

do papel e que afloram
aladamente e dançam [...]

o seu ballet de essências
para o leitor liberto.

Carlos Drummond de Andrade

Matilde Rosa Araújo impõe-se no Mundo da Literatura Infanto-Juvenil com uma vasta 

obra que se apresenta muitas vezes singela e inocente. Quando nos sentamos a escutá-la, quando 

a lemos, procurando descobrir os diferentes fios que no texto proporcionam múltiplos caminhos, 

percebemos que a singeleza e a inocência são apenas uma aparência de que a escrita se reveste num 

primeiro olhar. Com efeito, a Vida na sua plenitude pulsa no conto mais simples, numa narrativa 

que se constrói de forma linear. Em cada linha ou em cada espaço em branco escondem-se ou 
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revelam-se temas que constituem o alicerce da Vida. A Alegria, o Amor, a Amizade, a Infância, a 
Velhice, a Paz, o Perdão ou a Morte iluminam a escrita desta Mulher-Múltipla, como lhe chamou 
Maria Emília Traça. Os temas que povoam de cinzento o universo são igualmente uma presença 
constante num apelo que não se cansa de repetir, como se nesse apelo pudesse exorcizar o mal que 
aflige os homens e sobretudo as crianças.

A sua obra permite-nos, portanto, um encontro não apenas com uma escrita que se constrói 
como se as palavras escolhidas vivessem a sua existência primeira, mas também um encontro com 
o Homem e com a Vida, donde necessariamente fecundo e transformador.

Este olhar descobridor, como refere José António Gomes, que pesquisa «debaixo da 
sombra», simultaneamente virgem, como o da criança, e sábio como o de um adulto experimentado 
e sensível, é o olhar capaz de dar vida às coisas mais banais. Revela o mistério das coisas e das 
criaturas desdobrando-se num conhecimento inteligente sobre a vida, cujo único segredo é uma 
atenção sensível ao que os ritmos da desumanização tendem a fazer esquecer (Gomes, 1995: 16).

Com este trabalho pretende-se dar a conhecer a obra desta escritora que muitos já 
conhecemos, amamos, divulgamos e sobre a qual se desenvolveram já várias reflexões.

Porque a escrita de Matilde é marcada pela «fidelidade aos grandes afectos», para usar 
uma expressão de António Torrado, citada por Sara Reis, decidimos «ler» o afecto que no texto 
se nos oferece generosamente. Vamos descobrir o narrador quase omnipresente na vasta obra 
de Matilde, um narrador que solicita, de uma forma natural, e explicita o narratário. Ocupar-nos- 
-emos da presença do narrador e do narratário.

Um texto, tal como aparece na sua superfície (ou manifestação) linguística, representa 
uma cadeia de artifícios expressivos que o destinatário deve actualizar (Eco, 1992: 53).

O texto está, portanto, incompleto e o destinatário, o «leitor», tem a possibilidade de actuar 
nele, de ser um «operador», como é designado por Umberto Eco: (...) um texto, mais decisivamente 
que qualquer outra mensagem, requer movimentos cooperativos activos e conscientes por parte 
do leitor (idem, ibidem: 54).

(...) Um texto quer que alguém o ajude a funcionar (idem, ibidem: 55). A teoria da recepção 
(Jauss, 1978) veio atribuir um papel decisivo ao diálogo com o receptor que, no momento da 
criação, o autor interioriza mais ou menos conscientemente. A realidade do texto não está apenas 
nele próprio, mas também nessa outra entidade que recria a cada acto de leitura – o seu receptor 
(Júdice, 2005: 15-16).

Mas o texto, desde a gestação, traz a «previsão» dos movimentos do «leitor»; é conduzido 
de forma a construir o leitor. Não podemos remontar ao instante da criação; mas sabemos que 
essas regras estão definidas a partir de uma relação passada entre um sujeito-que-já-não-está 
(o Autor) e um tempo que deixou marcas ou traços que podemos recuperar (o tempo histórico 
desse Autor, o contexto). Do ponto de vista teórico, é possível reconstituir muito do que terá sido 
a experiência do autor, efectiva no instante da criação do texto; na prática, há uma parte dessa 
experiência – o lado individual, não histórico nem colectivo – que nos é inacessível, a não ser 
através dos elementos que o próprio texto fornece e que, por um processo dedutivo, nos podem 
levar a essa experiência subjectiva, fundadora.

De facto, o texto poderá aparecer como uma actualização dessa experiência, uma 
«performance», cujos gestos são ditados pela presença inconsciente de um outro a quem eles se 
destinam, num tempo indeterminado, que é o do narratário (idem, ibidem: 27-28).

A criação do texto dispõe de meios específicos que levam à «construção do leitor», tais 

como: a língua escolhida, a forma, o iniciar, as marcas do tempo, a selecção da audiência. Por vezes 
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os traços gramaticais colocam, frente a frente, o Emissor e o Destinatário, de uma forma explícita. 

O autor empírico expressa-se como sujeito de enunciação e o leitor empírico, à descoberta desse 

autor-modelo, emerge como destinatário, como narratário.

Nesta parceria é o narrador que dá o «tom» e indica o caminho, pois é ele o produtor 

do enunciado e, embora o receptor possa «criar», possa abrir no texto e nos espaços em branco 

múltiplos sentidos, o material de que dispomos é o enunciado, o texto. E nele podemos perceber 

a construção destes dois «seres de papel» que são o narrador e o narratário.

Em que consiste este trabalho: efectuada uma leitura da Obra, em prosa, de Matilde Rosa 

Araújo, foram seleccionados exemplos que consideramos significativos da presença do narrador, 

sobretudo enquanto construção dialógica com o narratário, privilegiando-se a relação explícita. Só 

foram considerados os contos que se enquadram neste objectivo. Serão apresentados aqueles que 

documentem as intenções que enunciámos e sempre os que, segundo o nosso ponto de vista, são 

relevantes. A enumeração não é exaustiva, como se compreende. Os textos escolhidos são:

O Palhaço Verde

O Sol e o Menino dos Pés Frios (doze contos)

o Gato dourado (três contos)

O Cavaleiro sem Espada

As Botas de Meu pai (cinco contos)

Joana-Ana

Os Quatro Irmãos (dois contos)

A Velha do Bosque (dois contos)

o reino das Sete pontas

História de um Rapaz

O Passarinho de Maio

O Chão e a Estrela (nove contos)

O Capuchinho Cinzento

A Saquinha da Flor

São reduzidas as intervenções explícitas do narrador sem presença do narratário. O texto 

tem patamares de sentido «fixos», sentidos aos quais todo o leitor se rende; no caso dos que 

analisámos, alguns patamares determinantes na urdidura do texto têm lugar no ponto de encontro 

entre o narrador e o narratário. Com efeito, o narrador não se limita a «dar-lhe vida», de forma 

explícita, mas cria uma rede subtil de sinais, semânticos e pragmáticos, que intervêm de forma 

decisiva no sentido da mensagem.

As narrativas utilizadas são quase sempre de terceira pessoa, o que não impede a 

emergência do narrador para que se crie o ponto de encontro entre narrador e narratário. Não 

há ausência de narrador ainda que a narrativa esteja na terceira pessoa; como Gérard Genette 

afirma: mesmo no relato mais sóbrio há alguém que me fala, que me conta uma história, convida-

-me a ouvir como ele a conta e este apelo – confiança ou pressão – constitui uma inegável atitude 

de narração e portanto de narrador (Nouveau Discours du Récit, 68, citado por Reis, 2001: 369). 

Na obra que estamos a analisar, vamos constatar que a afirmação de Gérard Genette faz todo 

o sentido porque o narrador se faz ouvir, apesar de os contos utilizarem, quase na totalidade, a 

terceira pessoa. Embora a voz do narrador contenha em si o narratário, podemos hierarquizar, 

de algum modo, essa presença, pois há situações em que o narrador parece dirigir-se a si próprio. 
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Em O Cavaleiro Sem Espada, uma narrativa de terceira pessoa, lemos:

(...) Porque era manhã, esquecia-me de dizer

(...) Não digo que fosse um barco carregadinho de flores

Esta rapariga não sabia que a vida é uma floresta feita de verdades e enganos, e que 

temos que ir por ela, encontrando animais e plantas desconhecidas (...) E que, de vez 

em quando, encostada a uma árvore velha ou jovem, encontramos pessoas verdadeiras 

(araújo, 1979: 10, 14, 15).

Mas a interpelação ao narratário pode assumir o desafio de uma adivinha, narratário- 

-criança? Talvez, como parece inferir-se no conto «Os Quatro Irmãos»:

Mas quem são estes quatro irmãos tão diferentes? Ides sabê-lo vós mesmos, Amigos. 

(idem, 1983a: 4).

E se eu vos não digo os nomes destes quatro irmãos (...), é porque vos quero dar a alegria 

de os descobrirdes sozinhos, assim como quem descobre quatro segredos que têm um 

nome só igual ao de sua Mãe (idem, ibidem: 17).

O narrador dirige-se ao narratário interpelando-o, confidenciando-lhe alegrias e tristezas, 

responsabilizando-o pela construção de um mundo diferente. O título dado é afectuoso – amigo – 

ou leitor. O acto de escrever é, por vezes, objecto de reflexão, como em «O Sol»: 

Eu devia ter uma pena de luz para contar esta história. E não tenho. Mas os olhos dos 

meninos são luz e quem me lê há-de emprestar luz às minhas palavras (idem, 1977: 7).

E no final do mesmo conto: 

Esta foi a pena de luz para contar esta história.

A do vosso Amor, a do vosso entendimento (idem, ibidem: 9). 

O sujeito da escrita pressupõe já a existência de um destinatário-participante: os olhos dos 

meninos que hão-de ler o conto.

A sua escrita é, em seu entender, insuficiente para contar a infância.

No conto «Um Copo», encontramos uma reflexão idêntica:

Esta história que talvez pareça uma história sem princípio nem fim. Mas eu sei que os 

meninos, na sua ternura, a hão-de ler como aquele filho olhava a mão do pai. Igual ou 

mais bela que as sete cores do arco-íris.

Esta história, escrita pela minha mão que a escreve, igual à do homem que trabalhava 

no vidro.

E que ainda precisa de contar estas histórias antigas aos filhos dos homens (idem, ibidem: 30).

De novo a ênfase no acto de contar e de recontar com um apelo para o leitor, ao qual é 

dado o título extremoso de Amigo:

Amigo, que me lês, talvez digas que eu não te contei uma história. Mas tu próprio, que és 

um futuro Homem, fraterno e bom, contarás aos teus filhos esta história que não é fábula 

imaginada e que se chama «O Grilo de Barcelona» (idem, ibidem: 75-76).
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E Ouve, Amigo, a história que te vou contar (idem, 2006: 5) focaliza de novo o acto da 

escrita – a história que vai ser contada.

Em A Saquinha da Flor, último livro publicado, em 2006, encontramos um texto (incluído 

em Contos de um Mundo sem Esperança, Texto Editora, 2003) no qual o narrador realiza de 

uma forma mais frequente este diálogo com o narratário. Vejamos como se organiza este apelo 

continuado ao narratário:

Era uma vez uma menina chamada Maria. Há tantas Marias na Terra... Pois há. Como 

há tantos Manéis. Mas cada criança é um Mundo (idem, 2006: 5).

E é desse Mundo que vos quero falar (...). Já vamos saber porquê (idem, ibidem: 6).

E não vamos esquecer a voz de Maria (idem, ibidem: 8).

Na verdade, à Avó não faltava nada. Ou faltava? (idem, ibidem: 11).

Também havia dias, noites de chuva e vento. Neve, até. (...) (idem, ibidem:16).

Ela, Amélia, nunca foi à escola. Nunca. Não havia escola naquela aldeia do monte. 

Naquele tempo. Como seria ir à escola? (idem, ibidem: 19).

De súbito, aparece-lhe um cavalo branco, muito branco e alguém [quem?] (idem, ibidem: 

20).

Até que chegou a noite. Uma noite tão diferente das outras noites. Medo? Tanto medo! 

Mas era tão bom ir. Voar!

A infância, lugar distante que pertencia à Amélia. Ela, Amélia, velha e menina. Mas onde 

estava?

(...) Mas seria mesmo na lua?

(...) Que professora? Onde?

(...) Medo? Frio? Sabia lá!

(...) A voz de Maria? Seria?

(...) E na Escola cabem todos os meninos do Mundo! (idem, ibidem: 22, 24, 26). 

Amélia, no final da vida, ouve a voz de Maria. Amélia ainda vive em plenitude apesar da 

idade; vive e sonha.

Também Dona Balbina, no conto «D. Balbina... e as Cerejas», em O Sol e o Menino dos Pés 

Frios, canta a vida, apesar da velhice:

Que importa ser velha? (...)

Dona Balbina, além de ser velha (o encanto dos que viveram e sabem contar o que 

viveram, como souberam conhecer o bem!), era muito engraçada. (idem, ibidem: 49).

Ela não sabia que o coração de Dona Balbina era uma grande rosa vermelha, livre e 

perfumada... (idem, ibidem: 53).

É um diálogo constante este que o narrador mantém com o destinatário, mas discreto, 

delicado, quase hesitante; lembra a voz de Eugénio de Andrade – de facto estas palavras parecem 

apenas orvalho. E apesar da leveza das palavras, estas chegam carregadas de sentido e, como 

afirmámos, o sentido constrói-se em pleno através desta emergência do sujeito numa incessante 

procura do outro.

As confidências do narrador revelam a alegria, a tristeza, o valor da vida, do perdão, dos 

gestos de amor; vejamos um exemplo em «A Fita Vermelha»:
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Se vos conto este desgosto tão grande, não é para vos entristecer. Mas para vos ajudar a 

compreender, como só então eu pude compreender, o valor da vida. O amor da vida. (...) 

O seu «preço», que dinheiro algum consegue comprar (idem, 1977: 31).

Eu conto como aconteceu o pior. E conto-o hoje, a vós, jovens, que me podem julgar. 

Julgar-me sabendo este meu erro. E evitarem, assim, um erro semelhante para vós mesmos. 

(...)

Sabemos todos já, amigos, que há vida e morte. Também isso temos de aprender.

Não fiquem tristes por isso. Vejam como as flores nascem quase transparentes da terra, 

como as podemos olhar à luz do Sol, e morrem, para de novo nascerem.

Lembrem-se como de um ovo de um pássaro podem sair asas que voem tão alto em dias 

de Primavera. E morrem, também, e todas as primaveras nascem de novo. E, sobretudo, 

lembrem-se do coração de cada um de nós, desta força imensa.

E não adiem os vossos gestos. (idem, ibidem: 33-35).

Esta é uma narrativa importante: uma visita foi adiada e não mais se pode realizar visto que 

a menina sucumbe à doença; a partir desse episódio narrado o sujeito da escrita tece considerações 

acerca deste binómio Vida/Morte. Com simplicidade, sem falsos moralismos, enaltece o valor da 

vida mas de uma vida fecunda na qual os pequenos gestos de delicadeza e atenção ao outro não 

devem ser adiados.

A criança está sempre presente, de algum modo, nesta escrita e a voz do narrador canta-a; 

no conto «A Lembrança» uma menina é comparada a um poema:

Se eu vos disser que Maria era para mim um poema eu não exagero. Um poema muito 

belo. Todas as crianças, aliás, são poemas para nós, os adultos. Poemas que nos dizem 

que a Vida tem sol, amor, alegria, flores, água que corre nos rios, que se levanta nos 

mares em ondas vigorosas. E neve, e chuva, aqueles dias em que, por detrás dos vidros, 

parece vermos o tempo correr (...) 

[os olhos de maria] levavam-me para muito longe. Um país que vocês talvez não 

conheçam porque estão dentro dele ainda: O País da Infância. (...) E as suas gargalhadas 

(ria por tudo, Maria!) tinham música para mim.

(...) Maria era uma espécie de concerto maravilhoso. (idem, ibidem: 45-46).

Maria é um poema no início da reflexão do narrador, mas ao longo da reflexão é um 

concerto: Maria era um concerto maravilhoso.

No conto «Entrevista com Zé Manel», a voz do narrador coloca o menino numa esfera 

quase divina de simbiose com o universo: Zé Manel é um sol.

Escutemos:

Sobre a areia: pois eu tinha-me esquecido de dizer que o mar vinha acabar numa grande 

e larga praia de areia dourada e fina. (...) Eu pensei então e digo-vo-lo agora alto: Zé 

Manel é um sol sobre a areia (...) Zé Manel é um sol para aqueles homens e meninos que 

desprezam o trabalho, que tudo querem para si e nada amam, que não pensam que há 

meninos que vão estudar sozinhos, por não terem quem os ensine, meninos que nunca 

tiveram outro brinquedo senão o mar e os aviões que chegam e se vão duas vezes por 

semana. E o seu sorriso é o próprio Sol. (idem, ibidem: 57-60).
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Também Joaquim é um sol:

Era tão importante para mim como o nascer do Sol (...) Eu não disse já que Joaquim, 

com o seu sorriso bom, era um sol que me aparecia?

De Joaquim, menino que não tinha o pão suficiente e vivia numa pobreza incerta de feira 
em feira, o narrador muito recebeu, muito aprendeu: 

Ele ensinou-me muito a mim. Do valor de uma criança que luta sorrindo, que na dureza 

injusta da sua vida sonha. Ouvi-lo era ouvir uma música muito pura misturada com a do 

mar. (idem, ibidem: 102).

A música e a natureza, indissociáveis, são de novo os elementos escolhidos para a metáfora. 
Digamos que no texto «O Menino», e pela voz do narrador, se realiza a metamorfose que o homem 
não consegue, a da transformação da carência e da solidão que habitam a infância que tanto ama 
e da qual nos esquecemos: 

Mas esquecemo-nos da criança. (idem, ibidem: 117).

O sol é invocado pelo narrador para caracterizar Juju em O Palhaço Verde:

Eu disse só que Juju sorriu, mas posso acrescentar que quando Juju sorriu foi como se 

dentro do circo, que já começava a ficar escuro com o cair da tarde, nascesse o Sol. (idem, 

1962: 11-12).

Basta que nos quedemos um instante a reflectir na simbologia do sol, no seu vigor 
transformador, na sua divinização, ainda presente hoje, para que se entenda a escolha deste 
elemento para metáforas ou comparações que permitem a ascensão de personagens que ao 
elevar-se elevam o mundo pois o transformam e iluminam.

As estrelas aparecem ao mesmo nível do sol e também a luz:

E os olhos das crianças eram estrelas, estrelas azuis, negras, castanhas, douradas e verdes, 

estrelas debaixo do céu das cabecinhas loiras e morenas. (idem, ibidem: 28).

Neste caso a criança transforma-se ela mesma numa figura cósmica; a criança é o cosmos – 
a sua cabeça é o céu e os seus olhos as estrelas.

E os olhos dos meninos são estrelas para este narrador e para que não o esqueçamos 
insiste, numa pedagogia quase maternal, para que aprendamos a venerar a infância:

(...) e os olhos como estrelas a olharem o circo cheio de luz.

E o palhaço, só de ver aquelas estrelas – os olhos dos meninos –, tinha o rosto coberto de 

alegria (idem, ibidem: 28-29).

E ainda:

Meninos que sorriem como estrelas numa noite sem luar. (idem, ibidem: 31).

Dissemos antes que a alegria é uma das linhas com as quais se tece a narrativa e talvez por 

isso o riso é também comparável à luz:
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Entretanto ouviu-se uma gargalhada. Luminosa. Que o riso também pode ter luz. (...) 

E as meninas e os meninos, isto é, as «queridas crianças» riram, riram, e a rir fecharam 

as estrelas dos olhinhos (...) Eu não sei se já lhes disse que também se chora de alegria. 

(idem, ibidem: 33-34).

E a lágrima, que é de alegria, também está impregnada dessa força cósmica trazida pelo 
sol e pelas estrelas:

E a lágrima continuava suspensa no rosto do Palhaço, delicada e brilhante como uma 

gota de luz (idem, ibidem: 36).

Se algumas vezes voar é atribuído à infância, como veremos adiante, Juju, também ela, se 
eleva acima da pequenez que o universo parece assumir, na pena do narrador, para a grandeza do 
homem. Juju não parece pisar o chão mas antes o céu:

Mas já vinha a entrar Juju, (...) a deslizar delicada, graciosa, como se não pisasse o chão 

mas um tapete de nuvens macias (idem, ibidem: 37).

E de novo um elemento cósmico – as nuvens como altar sobre o qual desliza Juju, que, pela 
descrição, se assemelha a uma deusa no Olimpo.

Neste diálogo entre o narrador e o narratário, a infância é apresentada em situação de 
precariedade tanto mais que as personagens são oriundas de um tecido social carenciado; é o que 
sucede no conto «António» em As Botas do Meu Pai:

Porque não vos hei-de contar a história de um menino feliz? Uma história alegre? (...)

E o António tem fome (...)

Porque se não adivinha, porque se fazem perguntas cruéis? Sem o querermos... (...)

E esta história, escuso de vos dizer, é verdadeira. E eu, como se estivesse envolvida num 

lençol do mundo, cheia de frio, vim escrevê-la aqui (idem, 1981a: 29, 30, 31).

O narrador imagina as questões que poderão ser colocadas pelo narratário que desejaria 
antes uma história feliz – quase se penitencia por não o fazer:

Porque não vos hei-de contar a história de um menino feliz? (idem, ibidem: 29).

Mas a dureza do mundo que este narrador descobre leva-o a retratá-lo com clareza: E o 
António tem fome.

Talvez o relato da vida de António tão jovem e com uma vida tão difícil leve os homens a 
não oscilar no sentido da justiça – como oscilava o fato do António que não era para a sua medida.

Desfilaram nesta galeria crianças que sabem sorrir, que fazem sorrir, que têm a delicadeza 
das flores, risos de luz e estrelas no olhar. E as crianças também são atentas.

No conto «Uma História de Carnaval», do livro O Gato Dourado, são as crianças que se 
apercebem do enamoramento do palhaço e da rapariga mascarada à moda da terra dela e gritam, 
espontaneamente «Viva...a...a...a...m! os noivos!» Essa perspicácia leva o narrador a dizer-nos:

As crianças são muito espertas, oh se são! E gostam de ver os outros felizes. Perceberam 

mesmo que o palhaço pobre gostava da rapariga vestida à moda da terra dela e que a 

rapariga vestida à moda da terra dela gostava do palhaço pobre. (idem, 1978: 15).

| 26 |

SOL - Serviço de Orientação da Leitura | Vidas e Obras  



Também Maria, no conto «A viagem de Maria», do livro As Botas de Meu Pai, manifesta 

uma enorme capacidade de entender o universo. Essa capacidade revela-se não apenas na atenção 

à tristeza da mãe mas sobretudo na viagem de autocarro ao lado de uma mãe que amamentava o 

seu filho. O narrador dá conta desse olhar atento de Maria:

Mas o que ela tinha ouvido ou lido naquele quadro, em silêncio! (...)
Mas ela sabia lá contar isso à mãe! Isso!

E Maria parece entender também as duas velhinhas:

Maria compreendeu tudo isso. E sorria por dentro àquele duplicado de velhinhas viúvas 

que agora andavam aos bordos a passear de autocarro. (...) Maria começava a entender a 

vida. O que os adultos dizem com ar entendido – A Vida. (idem, 1981a: 12).

A criança é comparada a um poema, como já vimos, mas o poema aparece na imagem do 
pássaro ferido que José protege na História de um Rapaz:

(estava-se no Outono, Amigo, quando uma névoa dourada começa a tombar sobre a 

Terra), pois, como ia dizendo, no meio dessas folhas douradas, assomou a cabecinha de 

um pássaro. (...) [José] pegou-lhe devagar como quem pega num bocadinho de sol, de 

lua ou até de música, se tudo isto se pudesse alguma vez prender. (...) Porque os meninos 

sentem muito, mesmo que o não digam com palavras, ou por palavras que não são bem 

as das pessoas crescidas que já se esqueceram do seu tempo de meninos. (idem, 1986: 
6-7).

Quando José explica à mãe que encontrou o pardal entre as folhas amarelas do 

Outono. A mãe disse consigo sozinha: isto parece um poema...

Mas não o disse alto porque o menino a não entenderia.

Mas tu sabes, Amigo, o que é um poema e sabes que um pássaro ferido, numa árvore, e 

entre folhas douradas de sol, o pode ser assim. (idem, ibidem: 9).

E José cresce com o encontro com o pardal ferido, com o sonho, com o amor da família e 
na natureza que o envolve descobre a poesia.

No conto «A Menina do Laranjal», em O Sol e o Menino dos Pés Frios, a menina lê um livro 
de poemas e o valor da poesia é explicitado pelo narrador talvez para que todos entendam o valor 
da poesia:

(...) poemas são palavras que nos lembram que somos vivos, que temos olhos, ouvidos, 

paladar, duas mãos que poisam em troncos rugosos, na seda da própria pele. (idem, 
1977: 69).

Mas os poemas escapam-se, desaparecem e não é possível encontrá-los – a menina perde 
o livro. 

No sonho da menina do laranjal poderíamos imaginar que o livro de poemas é uma 
metáfora de algo mais, de um pedaço da vida da menina que entretanto cresceu:

Mas onde está o livro da menina? Ai, onde está? Onde está? (idem, ibidem: 71).

Algo se perdeu, como podemos pressentir neste lamento do narrador que procura uma 
resposta do narratário.
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No livro Os Quatro Irmãos encontramos uma situação idêntica em «A Menina do 
Chapeuzinho» – de novo o narrador solicita a participação do narratário:

Quem viu a menina descalça de chapeuzinho branco? Com um pássaro a cantar?

Digam, um dia, se a encontraram. Para que seja Dia Mundial da Infância todos os dias. 

(idem, 1983: 22).

Mas não é uma resposta que o sujeito pretende, mas uma «actuação» – para que 

seja Dia Mundial da Infância. E, de novo, os amplos horizontes deste sujeito da escrita, numa 

intertextualidade viva, levam o narratário aos Direitos da Criança.

O Reino das Sete Pontas apresenta uma das situações em que o narrador interpela de 

forma explícita o narratário, com o qual «conversa»; vejamos alguns exemplos:

Qual dos leitores quer vir ver a Sonholândia? (idem, 1984: 7).

O convite expresso em Sonholândia pode bem ser a metáfora que percorre esta escrita –    

a de que não podemos quedar--nos inactivos diante do Mundo, pois é necessário agir. E continua:

Mas ainda apareceu uma cobra... mas eu conto isto outro dia, meus amigos. Hoje, já 

não. Já não. Já não. Já não. (Como o pássaro imitador. Está calor. Também me estou 

abanando com um leque de cristal). (...) 

E desta forma o narrador anuncia mesmo uma pausa na escrita.

E estou ainda a dizer todo o nome de Daniel e ainda não vos disse o nome dos dois 

amigos... (idem, ibidem: 7,9).

E o narratário escuta novas confidências do narrador:

E a continuação da história fica para outra vez... (idem, ibidem: 13) (...) (é verdade, 

nunca contei a tal história da cobra!) (idem, ibidem: 30).

O Passarinho de Maio é uma das obras mais marcantes da escritora Matilde Rosa Araújo; 

Sara Reis da Silva apresenta sobre este conto uma interessante reflexão em Dez Réis de Gente... e 

de Livros, (2005: 55-56); também José António Gomes comenta a mesma obra em Literatura para 

Crianças e Jovens (1991: 33).

E não é de surpreender que tenha merecido a atenção daqueles que se revelam atentos a 

este importante espaço de Literatura para Crianças e Jovens. No registo único a que Matilde nos 

habituou, o conto apresenta uma personagem diferente, mas a diferença surge de forma delicada 

e subtil. Ainda assim esta problemática é interpeladora e valorativa dessa mesma diferença. O 

narrador emerge claramente; escutêmo-lo:

Diziam que aquele passarinho era filho da Primavera. Não sei se era, se não era. Mas 

era um passarinho diferente dos mais. Tinha asas para voar mas depressa se cansava, 

não podia voar muito alto como os outros pássaros seus irmãos. (...) Ah! Se não fosse 

as folhas secas servirem-lhe de amparo! (...) O passarinho olhou os pais com os olhos 

brilhantes de emoção e com a luz tão bonita do Sol. (araújo, 1990: 5, 8).
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Mais uma vez o Sol e a Luz a identificarem-se com a infância; pois a infância da criança está 
nesta infância do Passarinho de Maio, tal como a criança diferente.

Um passarinho cuja força, apesar da diferença, faz crescer um arbusto, também ele 
diferente:

É verdade, ainda não disse o nome do arbusto. Nem sei bem dizer. Cerejeira não era. 

Ginjeira também não. (...) O passarinho disse-me em segredo: é um cerejim. Talvez fosse 

um cerejim, que a Natureza e as palavras também se inventam (idem, ibidem: 16).

«A Árvore do Canto» é um conto do livro O Chão e a Estrela, que humaniza a árvore 
elevando-a à categoria de personagem:

Era uma árvore só... mas sabem lá que importância tinha na rua! (idem, 1998: 7).

Muitas vezes assistimos à animização da Natureza; neste caso, porém, a árvore é humanizada 
e é a figura central da narrativa. A árvore ouve: E a árvore do canto ouvia. Ouve, vê e sente:

A árvore, feliz e mansa, sorria verde para ambos. Também gostava de ver crianças, jovens 

e pessoas adultas novas em seu redor (idem, ibidem: 8).

A árvore sofre ao ouvir as notícias de incêndios na voz «apantufada» do Senhor Benito:

A árvore ouvia, crispou-se como se as suas folhas tivessem frio.

E lê! Esta árvore lê.

Inclinou-se um pouco sobre o Século Vivo, fez um binóculo de folhas e foi lendo: «O 

pinhal da aba da Serra ardeu inteirinho. (...)» (...) Então a árvore começou a chorar. A 

chorar pelas suas irmãs. A soluçar com todas as suas folhas. (idem, ibidem: 9).

Mas o Senhor Benito e a Dona Florinda não vêem a árvore a chorar. O Senhor Benito 
limpa a cabeça zangado sem saber se é chuva ou passarinho atrevido; Dona Florinda crê que seja 
o orvalho da manhã.

Mas um menino que vem da escola carregado de livros e de cadernos, também feitos de 
árvores, «vê» a árvore a chorar:

Tu choras, árvore do canto? Diz-lhe. E a árvore conta-lhe um segredo, que é mesmo um 
segredo, pois não chega a ser revelado; pela resposta do menino percebemos, porém, que se trata 
de um alerta que deverá ser enviado para todos os meninos do Mundo...

E esta árvore-protagonista possui a delicadeza, a atenção aos outros, sobretudo à Infância 
e à Velhice que vemos nas personagens que habitam a obra de Matilde Rosa Araújo. A árvore pede 
ao menino que não conte nada aos velhos para que não sofram mais. Bem basta que tenham lido 
as notícias. Coitados, adormeceram...

E enquanto a árvore diz estas palavras, o jornal caíra ao chão e já uma formiga andava para 

ali em leituras silenciosas (idem, ibidem: 10).

A delicadeza é um tema presente nos contos; é o caso de «As Flores de Fogo», em O Sol e 
o Menino dos Pés Frios, em que o narrador explica o seu sentir:

Ser delicado é uma maneira de ser bom. É como se déssemos flores. Os nossos gestos 

também são flores. (idem, 1977: 20).
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«Os Meninos Malcriados do Chalet Boa-Vista», uma narrativa de terceira pessoa, como 
todas as deste livro, O Chão e a Estrela, apresenta como protagonista uma velhinha que vende 
manteiga e queijos frescos, tudo embrulhado num pano muito branco dentro de uma cestinha 
de verga (...) Maneira muito diferente de fabricar e de vender dos tempos de hoje, tempo dos 

supermercados, segundo confidencia o narrador.

Era tão delicada esta velhinha! (idem, ibidem: 14).

E a terminar o narrador dirige-se ao narratário:

Posso dizer-vos que esta história é verdadeira, tão verdadeira como a ternura da velhinha 

que gostava de dar os bons-dias a toda a gente, sobretudo às crianças (idem, ibidem: 16).

No conto «Ternura», o narrador insiste na veracidade da mensagem:

Dirão os meus amigos: isto é uma história. Não é. Ou será história, talvez, mas uma 

história verdadeira (idem, ibidem: 25).

E chama-nos de novo amigos, como é habitual, título que nos embala como a música do 

violino deste pequeno conto.

Em «Canta, António!», um menino que entra na aula a cantar alegra a Professora com o 

seu canto e lá fora o Sol estremecia quase espantado.

Talvez fosse um destes dias de Inverno em que o Sol, depois de estar escondido muito 

tempo, aparece de repente. E espanta-se de nos ver. E nós de o vermos a ele (idem, 

ibidem: 31).

E a professora emociona-se; os professores em Matilde são atentos, sensíveis:

E a Professora, não sabe como, sentia duas lágrimas brilhantes nos olhos cansados mas 

cheios de alegria. Olhos que já muito sofreram. Muito olharam (idem, ibidem: 36).

E naquela escola, a Liberdade, defendida nestas narrativas, é uma constante. O menino 

desenha no quadro, com giz, uma flor.

E não apenas a Liberdade mas também outros mistérios que fecundam a Vida, como o 

Amor e a Amizade, surgem na escrita de Matilde Rosa Araújo, na voz do narrador de «O Barco»:

Era uma vez... Assim, há muitos anos, se começam as histórias.

Era uma vez (idem, ibidem: 71).

(...)

E são vocês, meus Amigos verdadeiros, que o vão contar. Que vão dizer as palavras 

daquele canto. As palavras do seu amor (idem, ibidem: 74).

No conto «O Segredo de Mimi Flores», que tece profundas reflexões acerca da Vida, 

encontramos um narrador que interrompe continuamente a escrita para interpelar o narratário:

Era uma vez... Mas o que era uma vez? Aconteceu. Aconteceu um dia: um dia de sol, um 

dia de chuva, ou, apenas, um dia cinzento sem chuva nem sol?
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Mas o que aconteceu? Ai, meu Amigo, deixa-me contar. Não sei se o que te vou contar é 

uma história, mas lá que foi verdade foi. E num dia de Sol (idem, ibidem: 39).

A protagonista desta história, Mimi Flores, traz a pasta cheia de livros, cadernos e outros 

objectos, mas o narrador, desta vez, propõe uma adivinha aos leitores: 

(pensem lá o que ela podia trazer mais dentro da mala) (idem, ibidem: 40-41).

Mas o convite à adivinhação prossegue neste conto:

Não sei o que Mimi pensava, sentada na pedra de granito, debaixo da tangerineira tão 

perfumada. Vocês talvez imaginem (idem, ibidem: 41).

Não é adivinhação mas tem o mesmo tom: 

Mas o que estaria lá dentro da caixa de cartolina? O que seria? (idem, ibidem: 47).

Perante o desapontamento da protagonista por não acreditarem na sua história, o 

narrador afirma: 

Eu, por mim, que conto esta história, acredito, porque há muitos anos, quando eu vinha 

da minha escola, uma velhinha também me entregou uma caixa vazia e depois desapareceu 

a voar, toda vestida de cor-de-rosa e verde. E eu, pela vida fora, fui descobrindo o segredo 

da caixa vazia. Que é um segredo muito bonito. (...) E a velha onde estará? Na nuvem? 

(idem, ibidem: 50).

«O Pássaro Verde» é um conto que revela ao leitor o sofrimento e a morte, mas é a música 

que invade a escrita, porque o canto do Pássaro Verde era como um canto do Sol que tocava as 

flores com a sua luz doirada.

Não duvidem. (idem, ibidem: 53-54).

Mas o sofrimento faz parte da vida e da narrativa e o pássaro verde está condenado: cai 

na armadilha do Senhor Silvininho. O narrador apresenta com naturalidade o que no mundo é 

doloroso e que afinal é preciso conhecer tal como o Amor ou a Alegria.

Não sei se os pássaros choram. Nunca ninguém mo disse, mas, também, nunca ninguém 

mo perguntou. Mas lá que sentem, sentem. Ficam tristes ou alegres, isso é bem verdade, 

isso posso dizer. (idem, ibidem: 58).

E o narrador parece quase arrepender-se do rumo que a ficção tomou porque afirma, 

diante da realidade do Pássaro Verde, morto na mão do homem:

Agora, seria muito bonito, bom para os nossos corações, se o pássaro pudesse voar livre 

para a sua árvore linda, florida, onde o havia de esperar a companheira para fazerem 

ambos um ninho.

Mas a verdade não foi assim. Perdoem. Eu devo-vos a verdade.

É triste saber que sob a mão do homem de chapéu preto o coração do pássaro verde 
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deixara de bater. E ele, Silvininho, o homem de chapéu preto, não podia nem sabia mais 

escutar o seu canto.

Mas nós escutamo-lo. Sempre. (idem, ibidem: 62).

Também no conto «O Chão e a Estrela» o fogo destruidor é trazido à escrita. O fogo na 
floresta é, de facto, tema deste pequeno texto e a narrativa constrói-se numa tentativa discreta e 
serenamente pedagógica de alertar para o respeito pela Natureza:

Quem lhe lançara fogo? Quem pudera queimar os pinheiros verdes que tiveram pinhas e 

flores, ninhos, troncos que as aves amparavam, quem os pudera queimar?

Era noite de Natal (idem, ibidem: 65).

E uma estrela vem à terra para fazer o milagre; a estrela poisa no chão queimado e a 

floresta volta a ser verde.

Então, uma menina, muito devagarinho (apesar da luz não conseguimos ver-lhe a cor do 

rosto, mas que importa?), acercou-se da estrela, que não era estrela-cadente, e murmurou-

-lhe docemente numa língua que as estrelas devem entender:

– Podes ir para o céu, é lá o teu lugar e fazes falta à noite. Nós, todas as crianças do 

Mundo, vamos prender o fogo das florestas. Vamos guardar os pinhais, todas as florestas, 

todos os seres, todas as flores e animais que nelas habitem. E uma criança não promete 

em vão. 

Depois calou-se. Levantou um pouco o seu vestidinho brilhante feito de gotas de orvalho 

para que não se sujasse nas cinzas negras e frias.

E começou a andar pelo pinhal fora.

E a estrela sorriu e caminhou para o céu.

E tudo ficou em silêncio. Debaixo das cinzas, sementes cantavam. (idem, ibidem: 68).

O Capuchinho Cinzento revela, como outros contos, o amor pelo tempo vivido, pela idade, 

pela velhice. Neste conto, porém, não se sente apenas esse respeito pela velhice, mas o caminho 

percorrido numa vida é dado metaforicamente no recurso intertextual, ao Capuchinho Vermelho.

O Capuchinho Vermelho, força das memórias colectivas do Homem, actualiza ainda hoje 

a mensagem simbólica do crescimento; revela o abandono da infância e o início do caminho para 

a maturidade.

O conto constrói-se, como quase sempre sucede, numa fraternidade fecunda que se realiza 

entre o eu e o tu. Encontramos uma primeira pergunta de retórica que não explicita, de forma 

clara, o interlocutor: 

Que posso eu contar? (idem, 2005: 8).

Seguem-se outras interpelações que se dirigem aos passaritos de cristal, que em nosso 

entender são os receptores. É como se o narratário apenas se deslocasse. As questões que o sujeito 

lhes coloca têm a ver com as dificuldades do acto de narrar, como confessa o narrador:

Passaritos de cristal, digam-me o que eu não sei contar. Cantem. (idem, ibidem: 22).

(...)
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Passaritos de cristal, ajudem-me agora!

Estou aflita a contar esta história. História que se passou. De verdade. E parece que quer 

continuar... (idem, ibidem: 28).

Ai, passaritos de cristal, eu própria que estou a escrever aqui na minha mesa, dentro de 

casa, tenho medo. Ajudem-me. (...) Eu sei que vocês também têm medo. Mas cantem! (...) 

E o Lobo, passaritos? (idem, ibidem: 38).

Delicados passaritos de cristal, são vocês que cantam a resposta a esta pergunta?

(...)

Cantem! Cantem!

Não deixem de cantar, voar, para esta história, de claros segredos, nunca acabar... (idem, 

ibidem: 46).

A figura materna está presente na narrativa de forma explícita e implícita, pois diferentes 

entidades assumem o papel maternal, nomeadamente a Natureza ou mesmo a gare dos comboios. 
Em alguns contos, a mãe, geralmente na relação com o filho, revela um amor atento e 

terno.
O conto «Não Dói Nada», em O Gato Dourado, apresenta uma situação de uma criança 

que se magoa ao correr, e o narrador «conversa» connosco, reflecte, enternece-se:

A mãe quase tinha os olhos vidrados de lágrimas. (...)

E debruçava-se ansiosamente sobre o filho. (...)

Mas aqueles olhos vidrados, ansiosos da mãe puderam mais que a tristeza desse sangue 

derramado. 

(...) Por vezes, quando somos meninos, correr é voar. Não nos cansamos, isso é bom. É 

um cansaço bom. Como se nos apetecesse por instantes dormir.

Onde estava o menino? (...) Tropeçando, tropeçando em quê? Numa pedra? Escorregando 

na areia solta?

(...)

Sorri. Sorriem ambos.

Os olhos do menino já não sonham. Olham os da mãe.

A ternura também tem asas. O Amor também tem asas. Voa. É um pássaro no ar. Ou um 

cavalo na terra, veloz como o vento. Mas repousado. Com a brisa fresca a mandar-nos 

parar, a afagar-nos a face.

E o menino, pelos tempos fora, não esqueceria aquela papoula com selo, aquele instante. 

Já não dói nada. (idem, 1978: 21, 22, 23).

A «Capa de Ana», também de O Gato Dourado, relata a ternura de uma mãe que 
embevecida olha a sua menina que cresce:

Sol, chuva, vento da minha janela e todos os amigos que me lerem, vão contar esta 

história a todas as mães e a toda a gente. (idem, ibidem: 28).

No livro A Velha do Bosque encontramos uma figura maternal que se confunde com 
a natureza. O primeiro conto apresenta uma mulher de idade avançada que detém segredos, 
segredos que também as crianças guardam em suas mãos. Interessante porque a ternura das 
crianças está na velhice e vice-versa.
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Em «Mimi Flores», do Livro O Chão e a Estrela, que já referimos, uma figura materna 
cósmica, assemelhando-se à sabedoria colectiva, veicula ensinamentos à menina; neste caso o conto 
«A Velha do Bosque», o primeiro conto do livro acima referido e que lhe dá o nome, apresenta 
uma criança que traz luz à vida de uma mulher muito idosa. Oiçamos a voz do narrador:

Conta a história que virá um dia em que a todas as portas dos velhos – velhas mulheres 

e velhos homens – chegará um cavalo branco vindo do bosque, com um menino de 

olhos dourados de ternura sentado sobre a sua sela e um pássaro de fogo no seu ombro 

pousado. 

E todos os podem ver, todos os podem olhar. Todos podem entender este segredo 

maravilhoso – segredo que está fechado ainda nas nossas mãos, nas mãos de todos nós. 

(idem, 1983b: 18).

Ainda no mesmo livro – A Velha do Bosque – o segundo conto, «História de uma Flor», 

traz-nos à lembrança O Passarinho de Maio, porque esta flor prisioneira do escuro era diferente. 
Mas um dia acontece um milagre e o sol consegue chegar à flor que vivia naquele canto. Até o 
narrador se surpreende daquela presença do sol:

Nasceu mais cedo do que nunca, nem sabemos como podia ter nascido assim, quando a 

Terra se movia exactamente como nos outros dias.

E veio de madrugada misturado com música tão mansa que as sombras se haviam 

esquecido de tapar a flor – a flor escondida de pétalas sem as cores do arco-íris, sem 

folhas verdes, de caule mal erguido.

E os sapos abriram mais os seus grandes olhos como o musgo da solidão e o desejo verde 

de amar.

– És bela! És bela! – gritaram.

Os sapos mal amados, também mal amados como a flor, os sapos que trabalham na terra 

sem quererem nenhum bem em troca.

– És bela! És bela! – repetiam.

E a flor tornou-se rubra de Sol, franjada do amor que os sapos lhe diziam. (idem, ibidem: 

25-26).

Se alguém tem, ainda, dúvidas do valor literário de muitos autores e textos destinados à 

Infância, conceda-se simplesmente alguns momentos à escrita de Matilde Rosa Araújo. 

(Reis, 2005: 53).

Sara Reis da Silva tem razão: conhecer a obra de Matilde Rosa Araújo, como a de outros 
escritores, felizmente, é descobrir uma escrita que eleva a criança e o seu mundo, uma escrita que 
não a infantiliza.

Em A Estrada Fascinante – Matilde reflecte sobre o que é a escrita para crianças e   
considera-a um acto gerador de vida, uma forma de fazer a Vida permanecer. O leitor, na opinião 
da autora, também participa dessa leitura singular. São ambos leitores, mas o escritor é um «leitor» 
que escreveu. (Araújo, 1988: 17).

Nessa reflexão, Matilde Rosa Araújo anuncia o que, em seu entender, deve caracterizar um 
texto para a infância:
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É uma espécie de escrita triangular a que muitos dão o sinal simplista de horizontalidade. 

Daí haver tanto livro para a infância que julga a criança um ser menor. De limitadas 

compreensões. De limitados problemas. Até de limitadas roturas com as normas 

vocabulares (idem, ibidem: 18).

Em Matilde há uma total coerência entre o que a escritora afirma, e acabámos de citar, e 
o conteúdo das obras. E podemos afirmar que esse conteúdo merece ser descoberto. Matilde não 
falta à promessa – o que nos oferece é digno da Criança e do Mundo.

Ler a sua obra é caminhar na busca de infindáveis segredos que se escondem sob a aparente 
singeleza das palavras.

Na construção da diegese, como acreditamos ter demonstrado, há uma voz que se faz 
ouvir e nos interpela anunciando a Vida. Quanto mais a lemos mais essa voz se torna audível e nela 
o muito que nos diz. É como escutá-la ao vivo. 

E lembramo-nos de um episódio narrado por José António Gomes a propósito da voz de 
Matilde, no qual revela a magia do instante em que a ouviu pela primeira vez ler os seus contos 
em voz alta:

O que eu quero, afinal, dizer-lhes é que se nunca ouviram Matilde ler um texto em voz alta, 

não ouviram coisa nenhuma. E ainda: que devo à sua leitura oral o ter compreendido, um 

pouco intuitivamente, a verdadeira respiração da sua escrita, o segredo da sua delicada 

dicção, o peso de cada palavra nas frases aparentemente simples que constrói.

Em suma, o seu estilo quase minimal.

O que pretendo, de facto, explicar é que os contos de Matilde foram feitos para serem 

lidos em voz alta, pausadamente, tentando conservar o halo que envolve cada um dos 

signos que os compõem, como se, no seu texto, empreendêssemos uma viagem até aos 

primórdios de cada palavra, para, enfim, a olharmos, pura, no seu casulo original. 

(costa, 1995: 45).

Gostaria de realçar que nós – os professores – bem deveríamos escutar as palavras de José 
António Gomes como um desafio à reinstauração do hábito da leitura em voz alta, pois, através 
dela, talvez muitas obras que estão morrendo um pouco em cada dia ressurgissem plenas de vigor.

Mas vamos despedir-nos de Matilde com palavras da Escritora e Ensaísta Natércia Rocha, 
que já não está entre nós, mas a quem a Literatura para a Infância muito deve: 

[São] contos do quotidiano; neles se encontra tanto o levantamento magoado de carências 

e angústias que afligem a Infância como a observação divertida dos pequenos nadas que 

são a aguarela da vida. (Rocha, 2001: 102).

Estes grandes e pequenos temas a que alude Natércia Rocha, e que já referimos ao longo 
da apresentação, invadem a obra de Matilde Rosa Araújo e são-nos oferecidos, como vimos, numa 
permanente cumplicidade de diálogo entre narrador e narratário.

Esta estratégia de abordagem do narratário, num tom coloquial, aproxima-nos e introduz-
-nos na intimidade da sua Escrita. O narrador procura assim seduzir o narratário, conquistá-lo para 
o espaço da Infância, sem dúvida o tema privilegiado de Matilde Rosa Araújo.

E escutemos palavras de Matilde, que considera que o Mundo não sabe amar as crianças, e 

escolhe o poeta Eugénio de Andrade, no livro O Limiar dos Pássaros, para o dizer:
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Choveu hoje muito sobre a minha Infância

as sílabas tropeçam no escuro

Assim o trigo

Cresce sobre o rosto de minha mãe

Que sobre as infâncias ou sua memória não chova mais, nem sílabas tropecem no escuro.

Que os rostos das mães (mães, todos nós) nos tragam o trigo de uma infância libertada. 

(araújo, 1979: 11).
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O Capuchinho Cinzento, de Matilde Rosa Araújo: 
uma «história de claros segredos»1

Sara Reis da Silva

reSuMo

Centrando-se numa das mais recentes obras de Matilde Rosa Araújo, O Capuchinho Cinzento, este 

breve estudo propõe um percurso de leitura deste poema em prosa, texto marcadamente emotivo em 

que se cruzam, com subtileza, fios intertextuais anunciados pelo título e corroborados pela própria 

componente pictórica. A análise proposta convida à revisitação de algumas das linhas ideotemáticas e 

dos sentidos simbólicos mais recorrentes na produção literária desta autora.

Não te assustes e aprende a escutar
O vento que vai

O vento que vem
Verdes folhas e sua fala.

(Araújo, 1999: 17)

O Capuchinho Cinzento é uma das últimas obras publicadas por Matilde Rosa Araújo2 

e, nesta, reencontramo-nos com alguns dos sentidos e dos elementos simbólicos recorrentes na 

escrita desta autora maior da Literatura Portuguesa de potencial recepção infantil. 

Num registo que, como generosamente nos tem habituado, se identifica com uma «toada 

encantatória» (Gomes, 1991: 34), que nos deixa «presos por vontade», Matilde Rosa Araújo faz-nos 

conviver, revivendo inevitavelmente alguns dos seus textos, com um conjunto de elementos agora 

aqui emotivamente revisitados. Em O Capuchinho Cinzento, como em «Maria Sapeca» de O Gato 

Dourado (1977), celebra-se a comunhão com a Mãe-Natureza, como em «A Noite», de Mistérios 

(1988), pressente-se a sombra do medo, como em «Olaria» de A Guitarra da Boneca (1983), envolve-

-nos uma indisfarçável melancolia, como em O Livro da Tila (1957), sugere-se o imaginário infantil, 

como em «O passarinho viúvo» de O Gato Dourado (1977), antevê-se um percurso fenecente, como 

em História de um Rapaz (1986) ou em muitos outros textos protagonizados por figuras infantis, 
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sugere-se a angústia da solidão e, como nos poemas «O tempo no jardim» de Mistérios (1988) 
ou «Minha bengala fininha» de Segredos e Brinquedos (1999), esboça-se, ainda, a passagem do 
tempo e os binómios infância/velhice e passado/presente, veios ideotemáticos que se estruturam 
expressivamente a partir de vocábulos ou expressões-símbolo como os «pássaros de cristal», a lua 
ou as estrelas.

O Capuchinho Cinzento, marco incontornável no percurso literário de Matilde Rosa 
Araújo, é uma obra sui generis, na medida em que, do ponto de vista genológico, se inscreve no 
domínio do poema em prosa3, uma estratégia de construção literária relativamente rara na escrita 
destinada aos mais novos. O apurado discurso literário do texto em análise, pautando-se pelo 
tom apelativo de índole intimista, pelo esquema dialógico (aliás, muito comum na sua poesia), 
pelo forte sensorialismo, que faz sobressair a visão e a audição, e pela estruturação reiterativa, 
por vezes, até cadenciada – por exemplo, pelas formas verbais, pelas apóstrofes e pelas anáforas 
repetidas –, situa o leitor num espaço em que se mesclam o real e o onírico, o passado e o presente, 
a infância e a velhice, a serenidade ingénua e a angústia consciente face à certeza de que, como a 
imparável água que corre da fonte e que não adianta «prender no cantarinho de barro» (Araújo, 
2005: 30), também o tempo e a vida não têm retorno, isotopia que consideramos essencial nos 
textos da autora de O Palhaço Verde (1962). A prosa poética de O Capuchinho Cinzento revela, 
uma vez mais, uma autora «com a infância no coração e tanta memória com ela encontrada» 
(Araújo, 2006: 44), seduzindo ainda o destinatário pelas sensíveis metáforas e comparações que aí 
jogam um papel fundamental: «Bate em silêncio o coração do bosque. / Só o dedal brilha no dedo 
do Capuchinho Cinzento, mágico e brilhante como a lágrima de uma estrela. [...] / – Passaritos de 
Cristal, / digam-me se sou eu que estou a sonhar, ou se é o Capuchinho Cinzento que sonha. [...] 
Ou é a lua que dançou no céu?/ [...] Ou é a música da água dentro da cantarinha? Ou são as flores 
que o Sol veio despertar? Ou é a magia do dedal? [...]» (Araújo, 2005: 34 e 46).

De facto, na obra O Capuchinho Cinzento, pela voz de uma narradora4, que parece 
identificar-se com a figura do Capuchinho Cinzento e que, ao longo do texto, procurando 
compreender uma história que pode ser, afinal, a sua própria história, interage com a personagem 
colectiva «passaritos de cristal»5, propõe-se uma reflexão profunda sobre a condição humana e 
sobre a transitoriedade da vida, um quadro semântico que, em nosso entender, talvez não seja 
facilmente apreendido pelo destinatário inscrito na dedicatória «Para todas as crianças, com 
ternura imensa...», mas que confirma a ideia de que este é um texto que possibilita níveis de 
leitura distintos, decorrentes da multiplicidade semântica que o caracteriza.

A memória ou o «caixote de lembranças» (Martins, 2004: 6), como gosta de a designar 
a poetisa, a memória, dizíamos, que promove a fusão entre o passado e o presente, surge, 
ainda, fortemente testemunhada no diálogo que com o texto clássico se percebe. A evocação 
metaliterária é avançada desde o início, quer na capa e contracapa, quer no próprio título, que 
instaura, à partida, a diferença reelaborativa, do ponto de vista das implicações simbólicas6, pela 
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3 Sobre esta forma breve, vide FERREIRA, António Manuel (dir.) (2005). Forma Breve (Revista de Literatura), nº 2. Aveiro: 
Centro de Línguas e Culturas – Universidade de Aveiro.
4 O sujeito de enunciação é feminino, como se pode comprovar através de expressões como: «Estou aflita a contar esta 
história» (Araújo, 2005: 21) e «eu própria estou a escrever aqui na minha mesa...» (idem, ibidem: 31).
5 Figura colectiva central também em «A Romã», poema de As Fadas Verdes (1994).
6 As valências simbólicas deste texto passam – e sem querer esgotar este assunto – pelas referências aos passaritos de 
cristal, a representarem o voo libertador, sábio ou transparente, a espiritualidade e a sublimação (Chevalier e Gheerbrant, 
1994: 100 e 241), à água e à fonte, enquanto sinónimos de vida e de perpétua regeneração (idem, ibidem: 334), e ao 
próprio dedal ou ao acto de coser – os fios do tempo – que nos faz pensar, por exemplo, nas três Parcas, as divindades 
romanas que teciam o Destino.



substituição da cor vermelha pela cinzenta7, tonalidade que indicia uma certa melancolia e, como 

a própria cinza, não só o luto e o que resta, depois de extinto o fogo (talvez vermelho), mas 

também a «esperança em uma nova vida» (Biedermann, 1994: 95). De igual modo, as sucessivas 

alusões intratextuais e pictóricas à história do «capuchinho vermelho / da menina que levava 

uma merendinha à avó / e encontrou o lobo mau!» (Araújo, 2005: 12) acordam no leitor desta 

renovada narrativa que é, agora, a da Velha do Capuchinho Cinzento, esse conto incontornável 

da experiência literária colectiva, bem como do espaço da infância guardado na memória pessoal 

de muitos adultos, como, aliás, prova a pluralidade de referências directas e indirectas8 a este 

texto na literatura Ocidental de vários géneros e de destinatário variado ao nível etário (Beckett, 

2002). Também a presença aparentemente ameaçadora do Lobo, figura dominante desde a capa 

e a contracapa, espaços que constituem uma unidade visual e semântica e na qual a ocorrência 

dúplice deste elemento se consubstancia a partir da representação, de costas voltadas, do seu 

corpo e da sua sombra, é, neste texto, alicerçante ao nível diegético9. O topos da predação ou da 

antropofagia, a este associado, surge no texto de Matilde Rosa Araújo invertido, no sentido em 

que, neste caso, não se encena um confronto agressivo entre este animal e a ingénua protagonista 

feminina. Em contrapartida, operando-se um processo de desmistificação desta personagem-tipo, 

o que se ensaia, na narrativa em apreço, é uma reconciliação entre ambos: « – O Lobo vem, vem de 

manso até à Velha adormecida. / E pára, deslumbrado. Os seus olhos são luzeiros de ternura! [...] 

/ A Velha [...] Acorda devagar, olha o Lobo com os seus olhos cansados. / Afaga-o, como se o Lobo 

fosse um cão. / O Sol acaba de nascer e, em raios antigos bailando, celebra este reencontro. E beija 

o dedal, seu irmão de luz» (Araújo, 2005: 41-45). Daí que, com Maria do Sameiro Pedro, sejamos 

levados a acreditar que «essa fraternia conquistada pelo Lobo e pelo Capuchinho Cinzento no 

ocaso das suas vidas» (Pedro, 2006) é, pois, uma fonte inesgotável de aprendizagem, de revelação10 

e de serenidade.

Retomando, com delicadeza, alguns elementos da narrativa clássica – como as figuras 

do Capuchinho Vermelho e do Lobo, o espaço físico do bosque ou os tópicos da infância e da 

desprotecção –, Matilde Rosa Araújo desvenda, assim, uma intensa vida interior, metaforizando a 

temática da velhice11 e dos diferentes medos que esta encerra. O Capuchinho Cinzento, escrita por 

Matilde Rosa Araújo e ilustrada por André Letria, testemunha, portanto, não só a prevalência na 

Literatura Portuguesa da história mítica da menina de capuz vermelho, imortalizada por C. Perrault 

(1697) e, mais tarde, pelos irmãos Grimm (1812), um dos contos mais divulgados e estudados 

de sempre, mas também o facto de, através da recriação deste famoso texto clássico, se poder 

concretizar uma «leitura actual das eternas e atemporais preocupações do ser humano» (Perera 

Santana, 2002: 22). E é por esta razão que «esta história, de claros segredos» (Araújo, 2005: 46), 
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7 Ainda que a impressão dos caracteres ocorra a vermelho, facto determinante para a identificação do hipotexto 
canónico, a partir da activação do «intertexto leitor» (Mendoza Fillola, 2001). 
8 A este propósito, vide: SALDANHA, Ana (2002). O Gorro Vermelho. Lisboa: Caminho; CÂMARA, Richard (2003). O 
Capuchinho Vermelho (na versão que as crianças mais gostam!). Lisboa: Edições Polvo; PINA, Manuel António (2005). 
História do Capuchinho Vermelho Contada a Crianças e nem por isso. Público/Fundação de Serralves (ilustrações de Paula 
Rego). Sobre esta problemática, consulte-se SILVA (2006).
9 «E o lobo devagar, devagarinho, chega-se mais à pedra – o Lobo, com botas de espinheiros, os olhos de luzeiros, uma 
bocarra enorme, mostrando alguns dentes agudos, ameaçadores» (Araújo, 2005: 37).
10 Note-se a sugestão opositiva desconhecimento ou dúvida vs. revelação, contraponto estabelecido pelo contraste entre 
o escuro, o sombrio ou o lunar (sugerido pelas palavras e representado visualmente), que domina quase integralmente a 
narrativa, e a claridade ou o nascimento do Sol, que prevalece no desfecho. 
11 Cf., por exemplo, notações textuais relativas à debilidade física: «A velha já vai ficando cansada, as pernas estão fracas /, 
doridas de tanta idade. [...] / E ali se senta, com custo (ai, como dobrar os joelhos dói!)» (Araújo, 2005: 30 e 32).



que é, enfim e na globalidade, a singular produção literária da «deslumbrada caminheira» (Araújo, 

2006: 44) que é Matilde Rosa Araújo, nunca será aprisionada numa cantarinha... porque o que 

importa, no fim de tudo, é «Saber ler na vida – folhear honestamente a vida / apaixonadamente 

a vida / [...] Não passar folhas em branco sem as entender», tudo isto sem esquecer que «Só temos 

uns tantos anos para lermos este livro» (Araújo, 1986: 28), a vida.
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