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“Entregar a palavra ao outro,
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 sua expressão e troca.”

Eliana Yunes

RESUMO

Este  trabalho  tem como  objetivo  investigar  a  contribuição  da  poesia

infantojuvenil  da  escritora  Roseana  Murray  para  a  formação  de  crianças  e

jovens brasileiros como leitores de poesia. O estudo toma como paradigma da

obra da poeta o livro  Pera, uva ou maçã? e parte dos poemas do livro para

traçar  um  painel  sincrônico  e  diacrônico  da  poesia  dirigida  à  infância  e  a

juventude no Brasil. A pesquisa destaca também a importância do mediador na

aproximação do leitor com o texto poético e analisa o papel da escola e do

professor no ensino de poesia.

Palavras-chave:  Poesia  infantojuvenil  –  Formação  de  leitores  –  Roseana

Murray – Pera, uva ou maçã?



RÉSUMÉ

Cette  étude  vise  à  enquêter  sur  la  contribution  de  la  poésie  pour  la
jeunesse de l’écrivant Roseanna Murray à la formation d’enfants et adolescents
brésiliens en tant que lecteurs de poésie. L’étude prend comme paradigme de
travail le livre Pera, uva ou maça? de la poétesse et une partie des poèmes de
cet œuvre pour établir une approche synchronique et diachronique de la poésie
pour  la  jeunesse  au  Brésil.  La  recherche  met  également  en  évidence
l’importance du médiateur comme acteur du rapprochement du lecteur et du
texte  poétique,  ainsi  qu’examine le  rôle  de l’école et  des enseignants dans
l’apprentissage de la poésie. 

Mots-clés : Poésie pour la jeunesse - Formation des lecteurs - Roseana Murray
– Pera, uva ou maçã? 
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INTRODUÇÃO

Estudos apontam que a poesia é a forma mais antiga de literatura. Num

mundo  em  que  ainda  não  havia  a  escrita  e  no  qual  o  conhecimento,  as

tradições  e  as  narrativas  só  podiam  se  perpetuar  oralmente,  a  linguagem

poética, acredita-se, era a forma mais segura de transmitir mensagens que não

fossem  esquecidas;  afinal,  a  memorização  seria  mais  fácil  graças  à

estruturação em versos do discurso poético. Ainda que haja outras explicações

possíveis para a ancestralidade da poesia, é indubitável que, como afirma Ana

Maria Machado, “desde os tempos mais antigos os homens celebram Deus em

versos,  os  apaixonados  sempre  tentaram  conquistar  suas  amadas  com

poemas de amor, os poderosos preferiram que sua glória fosse louvada por

poetas”. (2010, n.p.)

Edgard Morin, em A fonte de poesia, analisa exatamente o papel que o

gênero teve na vida de sociedades de diferentes épocas. Descreve em quais

momentos a poesia teve maior ou menor importância, de acordo com a força

da ligação existente entre ela e a vivência cotidiana dos homens. Afirma que

diferentes  períodos  históricos  foram  marcados  ora  pela  ruptura,  ora  pela

aproximação entre a ficção e a realidade, entre a razão e a emoção, entre a

ciência e as artes. Assim descreve Morin a época em que vivemos: 

Podemos nos referir  a uma grande expansão da hiperprosa,
que se articula à expansão de um modo de vida monetarizado,
cronometrado,  parcelarizado,  compartimentado,  atomizado  e
de  um  modo  de  pensamento  no  qual  os  especialistas
consideram-se  competentes  para  todos  os  problemas,
igualmente  ligados  à  expansão  econômico-tecnoburocrática.
Diante  dessas  condições,  penso  que  esta  invasão  da
hiperprosa cria  a necessidade de uma hiperpoesia.  (MORIN,
2005, p. 40) 

Para a professora Ana Maria Lisboa de Mello: 

Em uma sociedade  essencialmente  pragmática,  utilitária,  em
que  as  pessoas  seguidamente  perdem  contato  consigo
mesmas e com suas mais profundas aspirações, sufocando a
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sensibilidade e até negando-a, a poesia tem um espaço restrito
de circulação. Quem, de hábito, lê poemas? Poucas pessoas,
ousaríamos afirmar.  Mas é justamente nesse contexto social
empobrecedor  que  a  poesia  deveria  circular,  uma  vez  que
propicia ao homem a possibilidade de revelar-se a si próprio e
restaurar a sua relação com o mundo. A poesia [...] acorda, no
homem,  a  ternura  sufocada,  a  benevolência  esquecida.  Faz
emergir  vivamente,  em seu íntimo,  a  lembrança apagada,  o
sofrimento  contido,  a  urgência  do  amor,  todos  esses
sentimentos que fazem do homem um ser diferente dos outros
seres,  restituindo-lhe a sensibilidade sufocada pelas lutas do
cotidiano. (MELLO, 1985, p. 173)

Essa  visão  da  poesia  como  uma  espécie  de  cura  para  o  homem

moderno, vital para combater as vicissitudes da vida atual, vem sendo exaltada

por muitos pensadores. Todorov, em palestra proferida recentemente no Brasil,

intitulada  “Poderes  da  poesia”  (2012,  p.  32),  afirma  que  “A  literatura  pode

muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos deprimidos, torna-nos

ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, fazer-nos

compreender melhor o mundo e nos ajuda a viver.”  A poetisa Elisa Lucinda

conta em A poesia do encontro (2008, p. 101), num delicioso diálogo poético

com o grande escritor  Rubem Alves, que gostaria de criar  uma emergência

poética, em que os pacientes, ao chegarem, manifestariam que dores traziam

na alma, e ela, como cura, receitaria um poema. Elisa declara que já faz isto

com  amigos  e  com  o  público  que  assiste  a  seus  espetáculos,  mas,  para

alcançar um número maior de corações e mentes conturbados, diz que sonha

transformar  essa  proposta  num  programa  de  televisão,  no  qual  os

espectadores  escreveriam cartas  contando  suas  aflições,  e  ela  trataria  das

questões por meio de uma terapia de versos. O poeta Eucanaã Ferraz, em

prefácio de antologia recém-lançada, recomenda ao homem contemporâneo a

poesia enquanto “veneno antimonotonia” (2005, p. 5), antídoto feito de “alegria,

saúde,  sedução  e  intensidades”.  E  Bachelard  chega  a  dizer  que  receitaria

poemas no tratamento de males psicológicos:

Se eu fosse psiquiatra, aconselharia o paciente com angústia,
quando a crise se manifestasse, a ler o poema de Baudelaire, a
pronunciar muito suavemente a palavra baudelairiana [...] Essa
palavra  ensina-nos a respirarmos com o ar  que repousa  no
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horizonte, longe das paredes das prisões quiméricas que nos
angustiam. (Apud LUIZ, 2007, p. 33)

Para Octavio Paz a poesia tem mesmo essa propriedade terapêutica. E

mais: “É conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de salvar

o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza; exercício espiritual,

é um método de libertação interior. A poesia não revela este mundo; cria outro.”

(2012, p. 21)

Para esses e muitos outros autores, portanto, a poesia é de fundamental

importância  para  o  homem contemporâneo.  Mas,  infelizmente,  a  linguagem

poética  ainda  não  faz  parte  de  maneira  significativa  de  nosso  cardápio  de

leituras.  Em  boa  parte,  isso  se  deve  à  deficiente  formação  literária  que

recebemos.  Nesse  sentido,  como  educadores,  acredito  que  devemos

empreender  todos  os  esforços  profissionais  para  não  perpetuarmos  esse

círculo vicioso, perseguindo a utopia de formar uma nova geração de amantes

de poesia.   Mas,  para  que possamos realmente  ser  promotores  de leitura,

precisamos superar, em primeiro lugar, nossas próprias deficiências enquanto

leitores de poesia. Ou, no mínimo, conhecermos melhor a poesia direcionada

aos  nossos  alunos  e  dominarmos  estratégias  metodológicas  de  ensino  da

poesia infantojuvenil.

A pesquisadora Lígia Averbuck confirma que nossa crença no potencial

formativo da poesia está correta, e que nossos anseios e inquietudes por não

dominarmos a metodologia de ensino da linguagem poética são plenamente

justificados:

A  descarga  emocional  provocada  pela  sensibilização  a  um
texto poético tem seu circuito interrompido antes de chegar ao
aluno, se ele passar por um professor indiferente e fechado ao
apelo da arte. [...] Não será tampouco a pura memorização ou
o estudo de regras de metrificação capaz de favorecer esse
estado  de  empatia  do  leitor  (aluno)  em  relação  aos  textos
poéticos. O conhecimento de uma terminologia técnica, como
rima,  ritmo,  cesuras,  quadras,  etc.  será  perfeitamente
dispensável, nas primeiras séries escolares, importando antes
o próprio exercício de dizer e ouvir poemas, de participação,
com o poeta, no arcabouço do poema, na identificação de seu
material poético. [...] Mais um dos obstáculos para a realização
desses propósitos, é o despreparo do professor. O ensino de
literatura,  tanto  no  ensino  fundamental  quanto  no  médio,  é
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realizado, geralmente, de forma empírica. (AVERBUCK, 2010,
n.p.)

Foi buscando sanar essas lacunas em nossa formação, que tomamos

contato com a poesia de Roseana Murray. No primeiro momento, através do

livro  Classificados  poéticos (1984),  a  obra  mais  vendida  da  autora  e  que,

empiricamente, acreditamos ser também a mais conhecida e a mais utilizada

em sala  de aula.  Posteriormente,  fomos conhecendo,  livro  a livro,  a  ampla

produção poética da escritora, e passamos a ter, gradualmente, a convicção de

que,  além de  ser  uma das  mais  prolíficas  autoras  de  poesia  infantojuvenil

brasileira, Roseana também produz alguns dos mais belos versos de nossa

literatura para crianças e jovens.

Em meio  a esse processo de amadurecimento profissional,  enquanto

mediador de poesia junto aos alunos, obtivemos informações de que a própria

Roseana Murray vinha promovendo, já há algum tempo, um Clube de Leitura,

em sua casa mesmo, na praia de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de

Janeiro. O objetivo da escritora era incentivar professores a lerem mais. Uma

chance não só de nos tornarmos melhores leitores, como também de travar

contato  direto  com  uma  autora  admirada  e  cujos  versos  efetivamente

frequentam as salas de aula. Há dois anos e meio participamos assiduamente

do  Clube  de  leitura  da  casa  amarela,  plenos  de  entusiasmo,  a  cada  dois

meses. Após tantas tertúlias,  realmente pudemos, como foi  o ímpeto inicial,

ampliar e aprofundar nossos conhecimentos sobre Literatura, mas, sobretudo,

tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto Roseana Murray, enquanto

poetisa e como ser humano.

Dessa crença na relevância da poesia para o homem contemporâneo,

da busca por aprimoramento profissional no que concerne ao incentivo à leitura

de  poesia  e  da  admiração  resultante  do  contato  com  a  obra  da  poetisa

infantojuvenil  Roseana  Murray,  nasceram  as  motivações  para  a  realização

desta dissertação.      

Iniciada a pesquisa para o trabalho, após pouco tempo de investigação

pudemos  constatar,  na  prática,  a  crítica  difundida  de  que  é  incipiente  a

pesquisa acadêmica sobre poesia para crianças e jovens em nosso país.  A
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professora Tânia Rösing é uma das vozes que qualifica como insuficiente a

quantidade de trabalhos universitários dedicados ao tema. Ela diz:

A escassez de trabalhos acadêmicos sobre poesia pode ser
explicada  pela  dificuldade  que  os  alunos  licenciandos,
mestrandos  e  doutorandos  demonstram  em  desenvolver
estudos sobre poesia, o que certamente advém do fato de não
serem leitores frequentes de textos poéticos.  Por  outro lado,
destaque-se a inexistência de disciplinas de Literatura Infantil
em  grande  número  de  cursos  de  graduação  em  Letras  no
Brasil.  E  há  ainda  a  pequena  massa  crítica  sobre  literatura
infantil: poesia a dificultar tais estudos. (RÖSING, 2010, n.p.)

Com o primeiro motivo apontado por ela, concordamos, pois, como já

assumimos aqui, de fato, nós, professores, carecemos de maior intimidade com

a  linguagem  poética.  No  que  tange  ao  segundo  argumento  levantado,

realmente há procedência, afinal, não havia a disciplina Literatura Infantil  no

curso de Letras no qual nos formamos, na Universidade do Estado do Rio de

Janeiro (UERJ).

O terceiro ponto suscitado pela pesquisadora comprovou-se pelo tímido

referencial  bibliográfico  sobre  poesia  infantojuvenil  a  que  tivemos  acesso,

composto  por:  12  obras  teóricas  completas  versando exclusivamente  sobre

poesia destinada a crianças e jovens; 35 artigos discorrendo sobre o assunto;

além  de  9  ensaios,  4  artigos  e  1  dissertação  de  mestrado  abordando

especificamente a produção literária da poetisa Roseana Murray. 

Nesse  material  teórico,  contudo,  encontramos  o  respaldo  da  crítica

especializada para a escolha que fizemos da obra de Roseana Murray como

corpus desta pesquisa. Boa parte dos especialistas situa a escritora na galeria

dos principais nomes da história da poesia infantojuvenil  em nosso país, ao

lado de poetas como Henriqueta Lisboa, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes,

Sidónio  Muralha,  Mário  Quintana,  José  Paulo  Paes,  Sérgio  Caparelli,  Elias

José e outros. 

Dada a necessidade de definir um objeto mais preciso, da extensa obra

da escritora, composta por 77 títulos, definimos o livro  Pera, uva ou maçã? –

Acervo Básico FNLIJ e  PNBE 2006 - como base para aplicar nosso foco de
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observação: entender de que forma a obra de Roseana Murray contribui para a

formação de leitores de poesia.

Em nossa opinião, esse é um dos livros mais representativos da obra da

autora, podendo ser considerado uma síntese de toda sua produção. Ousamos

afirmar mesmo que cabem, dentro dele,  todos os outros livros de Roseana

Murray. Senão, vejamos: o poema Pera, uva ou maçã?, que dá nome ao todo,

nos remete, a partir da temática da descoberta do amor, a outros títulos da

escritora, como Exercícios de amor, No cais do primeiro amor, Fruta no ponto e

outros; o poema Cachorros e gatos se relaciona com os diversos outros livros

em que Roseana fala afetivamente de seus animais de estimação, como por

exemplo  Nana,  Uma gata no coração  e  Luna, Merlin e outros habitantes;  o

poema Bichos de nuvens se intertextualiza com Poemas de céu, No mundo da

lua e Paisagens; o poema Ilha do tesouro e suas instâncias marítimas se liga a

O  mar  e  os  sonhos,  O  xale  azul  da  sereia...  Houvesse  aqui  espaço,

comprovaríamos minuciosamente que todos os outros 76 livros de Roseana

Murray se articulam com ao menos um dos 24 poemas de Pera, uva ou maçã?.

Partindo  dessa  ideia,  a  metodologia  que  empregaremos  será  utilizar

esse livro como uma espécie de guia para nossas reflexões. A partir da análise

literária de cada um dos poemas de  Pera, uva ou maçã?,  abordaremos um

aspecto, formal ou de conteúdo, da poesia de Roseana Murray,  em diálogo

com a tradição poética para a infância em nosso país e com os processos de

mediação de poesia.  Dessa forma, pretendemos também situar  a  produção

poética de Roseana Murray em relação à história da poesia para crianças no

Brasil  e  ao  panorama atual  do  gênero.  Nosso objetivo,  será  proceder  uma

análise minuciosa da obra da escritora, buscando entender de que forma seus

livros podem contribuir para a formação de leitores de poesia em nosso país e

a importância do mediador de leitura nesse processo.

Desse modo, na primeira parte desta dissertação, traçaremos um painel

histórico da poesia para crianças e jovens no Brasil e situaremos a importância

de Roseana Murray nesse processo de amadurecimento. Conheceremos ainda

as  especificidades  da  poesia  para  crianças  e  jovens  e  suas  temáticas

principais.  E  abordaremos  as  principais  tendências  da  poesia  infantil

contemporânea, com ênfase nas correntes lírica e lúdica.
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Na segunda parte, narraremos brevemente nosso percurso de formação

e  preparação  para  a  mediação  de  leitura.  Discutiremos  a  centralidade  do

mediador para o desenvolvimento das atividades de promoção de leitura de

poesia. E debruçaremo-nos sobre a importância da poesia na formação das

crianças e sobre a relação entre poesia e escola.

Na terceira parte, reconstruiremos a trajetória profissional e pessoal de

Roseana Murray e apresentaremos um panorama de sua obra, bem como das

concepções de Poesia e a visão de mundo que norteiam a produção da autora.

Analisaremos  como  os  recursos  sonoros,  imagéticos  e  semânticos  se

apresentam e se articulam na produção poética da escritora. E debateremos

sobre o estatuto da literatura infantojuvenil e o da poesia infantojuvenil, assim

como  discutiremos  sobre  os  limites  movediços  existentes  entre  a  poesia

infantil, a poesia juvenil e a poesia adulta, e entenderemos como essa tênue

fronteira se apresenta na obra de Roseana.

Na  quarta  parte  e  na  conclusão,  buscaremos  comprovar  porque

podemos afirmar que Roseana Murray é dona de uma poética própria e de um

projeto estético singular, e descreveremos como suas iniciativas extraliterárias,

aliadas à fecundidade de seu veio poético e à qualidade de sua produção,

compõem um verdadeiro programa de formação de leitores, notadamente de

poesia.

Ao  findarmos  este  trabalho,  esperamos  que  a  pesquisa  tenha

contribuído para alçar a poesia: ao posto de uma das principais preferências

leitoras dos cidadãos de nosso país; ao lugar de gênero (literário) de primeira

necessidade nas salas de aulas de nossas escolas; e ao centro das pesquisas

literárias  em nossas  universidades.  Almejamos  ainda,  semear  a  poesia  de

Roseana Murray, contagiando o máximo de pessoas possível com a beleza e

profundidade de seus versos.
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PRIMEIRA  PARTE:  Origem,  trajetória  e  panorama  atual  da  Poesia

infantojuvenil Brasileira

1 – Gênese e evolução da poesia para crianças e jovens no Brasil

Armarinho

Onde se pode comprar
um pente que penteie

os cabelos verdes
das sereias do mar?

Um relógio tac-tic,
uma ampulheta

de areia dourada
que faça o tempo

andar pra trás?

Um calendário encantado
onde todas as noites e os dias

sejam de sol e luar?

Um bilhete para o trem
que parte às seis horas em ponto

para os anéis de Saturno?

Uma caixinha de nuvens
para guardar poemas?

(Pera, uva ou maçã?, p. 39)

Para melhor compreendermos a produção poética de Roseana Murray,

precisamos entender  que  diálogo  ela  estabelece  com a tradição  da poesia

infantojuvenil que a precedeu e conhecer em que contexto literário sua obra

nasceu. 

Nesse  sentido,  o  poema  “Armarinho”,  que  apresentamos  acima,  é

paradigmático. Em seus versos, Roseana se vale de recurso expressivo que

consiste na ressignificação de elementos triviais do dia-a-dia, subtraindo-lhes a

carga  de  cotidianidade  e  atribuindo-lhes  a  dimensão  do  sublime.  Dessa

maneira, o armarinho deixa de ser uma loja comum, e passa a ser uma butique
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mágica onde o verbo comprar é conjugado pelo prisma de um novo significado.

Nesse  magazine  encantado,  o  pente serve  para  alisar  as  madeixas  das

sereias, o  relógio tac-tic marca o não-tempo, o  calendário rege dias de céu

límpido, o trem leva a lugares imaginários e uma caixa feita de nuvens é capaz

de  armazenar  o  impalpável.  Assim,  renovando  semanticamente  palavras

desgastadas, de uso corrente, pelo viés do fantástico, Roseana convida o leitor

a  reinaugurar  seu  olhar  para  o  mundo,  fazendo  com  que  enxergue,

poeticamente, nas coisas ao seu redor, mais do que a realidade mostra.  

Essa maneira de atribuir  lirismo a elementos comuns da vida é uma

marca característica de Roseana Murray, à qual fazemos referência em outras

partes desta pesquisa, pois vem à tona em muitos outros poemas seus. Mas

um  exemplo  em  particular,  em  que  essa  intertextualidade  se  verifica,  nos

interessa agora. Trata-se do poema “Eu quero”, que pode ser encontrado em

Fardo de Carinho,  o primeiro livro de poesia infantil  da escritora. Alguns de

seus versos:

Eu quero um cacho de beijos
para levar pra minha irmã
e também um quilo de nuvens
[...]
Quero um pedaço de arco-íris
[...]
um pedacinho do azul do céu
[...]
Estas coisas todas eu quero
e não sei onde comprar
[...]

(Fardo de carinho, p. 12)

Não é preciso um olhar demorado para perceber que, mesmo tendo sido

escrito 25 anos antes de Armarinho, existe entre eles uma afinidade temática

explícita. Se analisarmos, então, os poemas de Classificados poéticos (1984),

o  livro  mais  conhecido  da  autora  e  também  seu  maior  sucesso  editorial,

veremos que, nessa obra, Roseana explora ao máximo esta mesma proposta,

como uma espécie de mote:

Compro um barco feito de vento
com velas de firmamento
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[...]
Compro um barco que saiba decifrar
os segredos escondidos
no coração de noites sem luar.

(Classificados poéticos, p. 32)

Essas reiterações de uma mesma ideia, vistas no âmbito da produção

poética da escritora, são naturais e configuram marca de estilo e de coesão da

obra.  O  que  nos  chama  a  atenção,  e  nos  interessa  do  ponto  de  vista  da

investigação histórico-literária, é notar que os três poemas, de três diferentes

livros  de  Roseana  Murray,  que  analisamos,  muito  provavelmente  tem  sua

inspiração original no poema “Leilão de jardim”, escrito por Cecília Meireles em

1964:

Quem me compra um jardim
com flores?
[...]
Quem me compra um raio
de sol?
[...]
Quem me compra este for-
migueiro?
E este sapo, que é jar-
dineiro?
[...]

(Ou isto ou aquilo, p. 20)

Cabe  ressaltar  que  não  há  nessa  análise  nenhum juízo  de  valor.  É

absolutamente coerente que haja ecos da poesia de Cecília Meireles na obra

de  Roseana  Murray.  Não  apenas  porque,  como  veremos  adiante  mais

detidamente,  Roseana filia-se à corrente lírica inaugurada por  Cecília.  Mas,

principalmente,  porque  Isto  ou  aquilo,  juntamente  com  A  arca  de  Noé,  de

Vinicius  de  Moraes,  foi  uma  das  obras  fundadoras  da  moderna  poesia

infantojuvenil  brasileira,  e  dificilmente  encontraremos,  nos  poetas  que

escreveram depois do lançamento desses dois livros, quem não tenha bebido

na  sua fonte.  E  é  a  própria  Roseana  quem confirma essa influência:  “Sim

‘Fardo  de  Carinho’  recebeu o  impacto  direto  de  ‘Ou  isto  ou  aquilo’,  que é
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maravilhoso. Mas pouco a pouco fui achando a minha voz poética, que é bem

difícil de encontrar.” (Cruz, 2014, n.p.)

No  entanto,  para  melhor  situarmos  essa  discussão,  cumpre

conhecermos  mais  detalhadamente  a  gênese  e  o  florescer  da  poesia  para

crianças e jovens em nosso país.

A origem da poesia infantil  no Brasil  remonta às últimas décadas do

século  XIX,  quando  a  produção,  ainda  esparsa,  de  poemas  dedicados  à

infância  se  caracterizava  pelo  tom moralizante  e  pedagógico,  cujo  objetivo

primeiro era a transmissão de valores cívicos, religiosos e de comportamento,

que se pretendia incutir nas crianças. 

Segundo Luís Camargo: 

Com  o  desenvolvimento  do  ensino  primário  e  secundário,
surge a necessidade  de livros  de leitura,  necessidade  esta
atendida  por  antologias  como  o  ‘Florilégio  brasileiro  da
infância’  (1874),  que  reúne  poemas  de  autores  brasileiros
escritos  originalmente  para  um  público  não  infantil.
Estimulada por sua experiência como professora de jardim de
infância  e  com  orientação  de  João  Köpke,  Zalina  Rolim
escreve o ‘Livro  das crianças’  (1897),  possivelmente  nosso
primeiro  livro  de  poemas  escrito  para  o  receptor  infantil.
(CAMARGO, 1999, n.p.)

A publicação de Poesias infantis, em 1904, pelo poeta parnasiano Olavo

Bilac, representa uma evolução nessa trajetória, ao adequar aspectos formais à

compreensão infantil e ao introduzir algum ludismo nas temáticas abordadas,

embora se conservasse ainda a intenção de educar por meio da poesia. O

prefácio  escrito  pelo autor  é  esclarecedor  quanto à concepção literária  que

norteia a obra:

Quando a Casa Alves & Cia me incumbiu de preparar este livro
para uso das aulas de instrução primária, não deixei de pensar,
com  receios,  nas  dificuldades  grandes  do  trabalho.  (...)  Em
certos  livros  de  leitura  que  todos  conhecemos,  os  autores,
querendo evitar o apuro do estilo, fazem períodos sem sintaxe
e versos sem metrificação.  Uma poesia infantil,  conheço eu,
longa, que não tem um só verso certo! (...) O livro aqui está. É
um livro em que não há animais que falem,  nem fadas que
protegem  ou  perseguem  crianças,  nem  as  feiticeiras  que
entram pelos buracos das fechaduras; há aqui descrições da
natureza, cenas de família, hinos ao trabalho, à fé, ao dever;
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alusões ligeiras à história da pátria, pequenos contos em que a
bondade é louvada e premiada. (...)  Fiz o possível para não
escrever de maneira que parecesse fútil demais aos artistas e
complicado demais às crianças. (BILAC, 1904, p. 11)

Poucos anos depois, em 1912, Francisca Julia lança Alma infantil, que

traz poemas como:

A menina feia

‘Mamãe, a menina Paula
Arrasta a perna, coxeia;
Ela decerto é a mais feia
De todas que vão à aula.

[...]

Não há porém um instante
Em que a não veja, aplicada,
Sobre os livros debruçada;
É muito boa estudante.

[...]

Por isso os pais, a chorar
De ventura e de alegria,
Juraram à Paula um dia
Nunca mais se embriagar’

(Alma infantil, p. 28)

Embora  o  poema  apresentado  seja  bastante  esclarecedor  quanto  à

matiz poética da obra, também nessa publicação,  o prefácio à edição, este

assinado pelo editor, é contundente ao situar o contexto de produção do livro:

Dou-me  por  feliz  em  poder  offerecer  agora  ás  escolas  do
Estado  este  livro  de  versos  [...].  O  presente  volume,  ‘Alma
Infantil’,  apezar  de  pequeno,  mas  utilíssimo  e  substancioso,
vem preencher uma grande lacuna. Nenhum dos trabalhos de
que se  compõe é  supérfluo.  E  todos conteem,  além de um
flagrante interesse anecdotico, uma edificante lição de moral.
[...]  Todas essas composições são feitas de modo a prender
não  só,  pelo  máximo  cuidado  da  fórma  do  verso  e  pela
elegancia da factura, o interesse dos cultivadores das letras,
como,  pela  linguagem  fácil  e  correntia,  a  curiosidade  das



21

creanças.  E  essa  alliança  é  que  torna  esta  obrasinha
superiormente interessante.
As  nossas  escolas  do  Estado  estão  invadidas  de  livros
medíocres. A maior parte delles são escriptos em linguagem
incorrecta onde, por vezes, resalta o calão popular e o termo
chulo.  Esses  livros  pois,  em  vez  de  educar  as  creanças,
guiando-lhes o gosto para as cousas bellas e elevadas, vicia-as
desde cedo, familiarizando-as com as fórmas dialectaes mais
plebéas. (JULIA, 1912, p. 7)

A esse respeito, é bastante ilustrativo o seguinte depoimento do poeta

Elias José, acerca do tipo de poema e da forma que lhe foi oferecida a poesia

em sua infância:

Na escola, eram lidos poemas chatos e feitos para ensinar a
amar  a árvore,  a  pátria  e os  seus heróis,  o  bom caráter,  o
trabalho, o pai, Deus, os anjos e sobretudo a mãe, rainha do
lar. Ou então poemas ensinando a dizer bom dia, boa noite,
obrigado, dá licença, por favor e até logo. Um dia a professora
me escolheu como vítima para declamar o poema Plutão, acho
que de Olavo Bilac. Decorei tudo, repeti mil vezes para a minha
irmã mais velha.  Mas na hora de declamar,  com o auditório
cheio de patriotas comemorando o Dia de Tiradentes, cheguei
até o meio e me deu o maior branco. Por muito tempo, mas
muito tempo mesmo, fiquei sem abrir a boca em público. Por
toda  a  vida,  detestei  aquele  trágico  poema,  que  matava  o
menino  e  o  seu  cachorro.  Por  coisas  assim,  é  que  minha
geração não gostava de poesia. (JOSÉ, 2003, p. 90) 

Segundo Nelly Novaes Coelho, eram marcas dessa poesia do início do

século XX:

Entre os clichês ou lugares-comuns mais encontradiços estão:
a  linguagem  exortativa  das  ‘boas  maneiras’  ou  ‘bons
sentimentos’  a serem imitados pelos pequenos;  a linguagem
‘infantilizada’ (cheia de inhos e de exclamações); a idealização
da infância como a ‘idade de ouro’ que é logo perdida; ou ainda
as  descrições  estereotipadas  da  paisagem  (‘o  verde
esplendoroso das matas’, ‘nosso céu primaveril’, ‘a beleza das
paisagens’, ‘céu de sonho e encantos mil’, ‘natureza taful’, ‘os
raios  dourados  do  sol’,  ‘a  branca  lua’,  ‘a  linda  rosa’,  etc).
(COELHO, 2000, p. 231)
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Somente com Henriqueta Lisboa, e seu  O menino poeta,  lançado em
1943,  nas  palavras  da  professora  Vera  Teixeira  de  Aguiar,  “o  Modernismo
chega,  enfim,  à  poesia  infantil  brasileira  [...]  e  rompe-se  com  a  cadeia
pedagogizante  da  literatura  para  a  infância”  (2012,  p.  13).  Para  Regina
Zilberman e Marisa Lajolo, os poemas do livro:

[...] ao lado de assuntos da natureza, religião e animais, abrem
espaço para a tematização do cotidiano da criança. No entanto,
o texto não deixa de ter como referência um sistema de valores
convencionais,  embora  alguns  poemas  acenem  com  a
possibilidade de ruptura desses valores por parte da criança,
como nos versos: ‘Não quero fazer pecado, juro./ Mas se eu
quiser, eu faço.’ (LAJOLO, 1997, p. 148)

Mas,  esse  percurso  de  amadurecimento  qualitativo,  em  que  a

imaginação, o humor, a subjetividade, a variação formal e a riqueza linguística

passam  a  predominar  na  produção  poética  destinada  às  crianças,  só  se

consolida  com  a  publicação  de  obras  como  A  televisão  da  bicharada,  de

Sidónio  Muralha,  em  1963,  Pé  de  Pilão,  de  Mário  Quintana,  em  1975,  e,

sobretudo, de Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles, em 1964, e de A arca de

Noé,  de  Vinicius  de  Moraes,  em 1970.  Quem explica  o  quanto  estes  dois

poetas foram determinantes para a definição de um novo rumo para a poesia

dedicada a crianças e jovens, podendo mesmo ser considerados os fundadores

da moderna poesia infantojuvenil brasileira, é Glória Maria Pondé:

Os poemas de Cecília e Vinicius para a infância inovam porque
não visam à doutrinação  nem ao falso  moralismo e  operam
com o ilogismo, atribuindo-lhe um caráter de jogo. Acresce que
o  conteúdo  ideológico  deles  é  altamente  crítico  porque  não
reduplica os modelos de dominação do adulto sobre a criança,
ao  contrário,  questiona-os  por  intermédio  do  ilogismo  e  do
aspecto  lúdico.  Deste  modo,  demonstram  um  profundo
conhecimento  do  universo  infantil  e  respeitam-no,  sabendo
colocar-se ao mesmo nível, sem tornarem-se piegas ou tolos.
(PONDÉ, 1990, p. 123)

Curioso  notar,  contudo,  que os  livros  de  Quintana e  de Cecília,  que

citamos acima, são tratados pela maior parte da crítica especializada como

suas  primeiras  obras  poéticas  para  a  infância,  o  que  não  corresponde  à

verdade. O primeiro livro de poemas infantis de Mário Quintana foi O batalhão
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das letras, lançado em 1948, e o primeiro de Cecília foi A festa das letras, de

1937  (em  1924,  Cecília  editara  Criança  meu  amor...,  composto

majoritariamente  por  textos  em  prosa).   Não  é  difícil  entender,  entretanto,

porque  essas  duas  obras  são  frequentemente  omitidas  pelos  especialistas

quando traçam a trajetória da poesia infantojuvenil brasileira; ambos os livros,

cujos títulos guardam semelhanças aliás, foram compostos a partir da mesma

ideia: o uso do alfabeto como inspiração para a criação poética. Esse tema,

muito embora tenha se perpetuado até hoje como mote recorrente na poesia

para crianças e jovens, à época do lançamento de O batalhão das letras e de A

festa das letras, era signatário de um paradigma literário que expunha a íntima

relação entre literatura e ensino, e se alinhava à tradição vigente que, desde o

final do século XIX, uniu poesia e escola. Quer dizer, mesmo grandes poetas,

como  Quintana  e  Cecília  precisaram  de  um  primeiro  ensaio,  para  só

posteriormente,  em suas  segundas  obras  de  poemas  infantis,  conseguirem

desvincular-se dos parâmetros educativos que nortearam por muito tempo a

produção poética consagrada à infância e juventude. 

Segundo Maria Zaira Turchi:

Lentamente  a  poesia  infantil  brasileira  se  liberta  da  função
pedagógica e da perspectiva tradicional para se manifestar em
outras  direções:  o  experimentalismo  e  a  quebra  da
discursividade;  a  perspectiva  infantil  e  a  tematização  do
universo  cotidiano;  a  reutilização  das  formas  folclóricas.
(MELLO, 1995, p. 155)

A partir  de então,  inaugura-se uma nova época na produção poética

para crianças. Regina Zilberman (2005, p. 129) chega a sentenciar: “Poder-se-

ia  arriscar  uma  afirmação:  depois  de  1980,  descobriu-se  a  poesia  para

crianças”. Não é à toa que essa década marque a estreia de escritores que

acabariam por se tornar expoentes do gênero, como: Roseana Murray,  que

lança seu primeiro livro,  Fardo de Carinho, em 1980; Elza Beatriz que lança

Pare no P da poesia, também em 1980; Elias José, que publica Um pouco de

tudo: de bicho, de gente, de flores, em 1982; Sérgio Caparelli, cujo primeiro

título,  Boi da cara preta sai em 1983; Wânia Amarante, que publica  Arco-íris

ainda em 1983;  e José Paulo Paes,  que edita seu primeiro livro  de poesia

infantil, É isso ali, em 1984.
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Vera Teixeira de Aguiar e João Luís Ceccantini  resumem de maneira

bastante aguda essa história, corroborando muitas das afirmações que fizemos

anteriormente,  não somente em relação à evolução da poesia infantojuvenil

brasileira,  como também no  que  concerne  à  trajetória  poética  de  Roseana

Murray, duas trilhas que, nas últimas três décadas e meia, se confundiram:

É impossível  pensar  a  poesia  brasileira  do  século  XXI  sem
tratar da poesia do século anterior, uma vez que muitos poetas
infantis importantes e ainda ativos iniciam sua produção nas
últimas décadas do século XX ou mesmo, quando despontam
no novo milênio, estão ainda muito influenciados por temas e
formas  do  século  passado,  em um  movimento  que  é  muito
mais de continuidade do que de ruptura. Isso para não dizer
que, por sua excepcional qualidade, a poesia de alguns desses
escritores do século XX seja ainda aquela que mais circula no
XXI, em edições continuadamente renovadas que, do ponto de
vista da materialidade do livro, procuram se ajustar ao gosto
dos novos tempos. (AGUIAR, 2012, p. 13)

Para  concluir  o  panorama  diacrônico1 que  buscamos  compor,

retomaremos esta última afirmação de Aguiar e Ceccantini quando falam de

ruptura e  continuidade,  pois  são  diversos  os  exemplos  com  que  podemos

ilustrar  tanto  um  movimento  quanto  o  outro,  no  percurso  da  poesia

infantojuvenil  brasileira.  Estabelecendo  analogia  entre  dois  poemas  de

Roseana Murray e dois poemas de outros poetas infantis que tenham a mesma

temática, faremos análises comparativas que podem elucidar que aspectos da

produção  poética  para  crianças  e  jovens  foram  abandonados,  por

ultrapassados, e quais permaneceram, por serem representativos da moderna

poesia que se queria oferecer à infância e à juventude. Cabe ressaltar que não

nos atentaremos à distância temporal que separa os poemas enfocados; nosso

objetivo será chamar a atenção para a evolução pela qual passou a poesia

infantojuvenil.  Cumpre lembrar  também que,  nesta parte do trabalho,  nossa

análise  não  contemplará  aspectos  formais,  centrando-se  nos  valores,  na

ideologia, na visão de mundo subjacente aos poemas. 

1 Tomando por base os conceitos de diacronia e sincronia do campo da linguística, assim definidos
por Saussure: “é sincrônico tudo quanto se relaciona com o aspecto estático da nossa ciência; é
diacrônico tudo o que diz respeito às evoluções.”  (Saussure,  Ferdinand de.  Curso de Linguística
Geral. São Paulo: Cultrix, 2002. Pg. 96.)
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Como  primeiro  exemplo,  apresentamos  um  caso  que  poderia  ser

chamado  de  falsa  ruptura,  mas  que,  na  verdade,  se  constitui  como

continuidade ou manutenção do status quo na trajetória da poesia infantojuvenil

brasileira. Trata-se do livro  Os bichos no céu, de Odylo Costa, Filho. Escritor

consagrado,  Odylo  publica  sua  obra  em  1972,  portanto,  após  Henriqueta

Lisboa, depois de Cecília Meireles, só três anos antes de Vinicius de Moraes e

apenas oito anos antes do boom da poesia para crianças no país.  Sobre o teor

do conjunto de poemas do livro, é bastante esclarecedora a resenha de Nelly

Novaes Coelho em seu Dicionário Crítico de Literatura Infantil:

O elemento comum dos poemas é o medo, susto ou aflição de
um bicho que acaba por encontrar ajuda, apoio ou refúgio em
Jesus ou no Anjo,  em Nossa Senhora,  nos Santos...  Enfim,
seus pedidos  de socorro  são sempre atendidos  por  Deus  e
seus mediadores. (COELHO, 1995, p. 896)

Para ilustrar o que a pesquisadora diz, escolhemos o poema “Dolores e

os gatos”:

Andava um gatinho
num campo lilás,
largado sem dono
como tantos mais.

Pegando-o no colo,
a velha Dolores
deu-lhe seu carinho,
lhe curou as dores.

Era pobre e seca,
porém dividia
com os bichos o pouco
do pão que comia.

Passava até fome...
Vai Jesus e a traz
com seus gatos – todos! –
para um céu lilás.

(Poesia completa, p. 369)

Como contraponto, apresentamos um poema de Roseana Murray, sem

título, do livro Luna, Merlin e outros habitantes, publicado em 2002:
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Babel é minha gata siamesa
de olhos azuis e alma
de esfinge
É mais do que rainha,
mais do que princesa:
é a dona da casa.
Todos somos seus súditos.

Aos pouquinhos
ela me ensina a caminhar
nas nuvens,
caminhar nos fios
invisíveis
do tempo,
aos pouquinhos
ela me ensina 
a ser gata.

(Luna, Merlin e outros habitantes, p. 31)

Uma  breve  comparação  dos  traços  principais  de  cada  poema  é

suficiente  para  distingui-los.  Enquanto  no  poema  de  Odylo  Costa  figuram

elementos como dor, pobreza, abandono e uma mensagem religiosa explícita;

no  poema  de  Roseana  Murray,  aparecem  amizade,  beleza,  ludicidade  e

discurso metafórico. A conclusão é que, mesmo tendo escrito num período de

notável  evolução  da  poesia  infantojuvenil,  Odylo  Costa,  Filho,  que

intrigantemente dá nome ao prêmio de poesia infantil da Fundação Nacional do

Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), não soube incorporar os avanços da produção

literária  de  sua  época,  e  tampouco  assimilou  os  ensinamentos  que  os

modernistas  haviam  legado  meio  século  antes;  resultando  numa  produção

poética estereotipada, pouco criativa e pedagogizante, ranços da poesia infantil

que era produzida no início do século.

O  segundo  exemplo  que  apresentamos,  é  o  conhecido  poema  “A

boneca”,  do  livro  Poesias  Infantis,  de  Olavo  Bilac,  de  1904,  um  clássico

representante  da  poesia  produzida  na  época  do  surgimento  da  poesia

infantojuvenil brasileira:

A boneca

Deixando a bola e a peteca,
Com que inda há pouco brincavam,
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Por causa de uma boneca,
Duas meninas brigavam.

[...]

Tanto puxavam por ela,
Que a pobre rasgou-se ao meio,
Perdendo a estopa amarela
Que lhe formava o recheio.

E, ao fim de tanta fadiga,
Voltando à bola e à peteca,
Ambas por causa da briga,
Ficaram sem a boneca...

(Poesias Infantis, p. 28)

Embora traga duas meninas como protagonistas, e retrate um evento

que faz parte do cotidiano das crianças, com o qual elas podem se identificar, o

ponto de vista ainda é o do adulto, e o tom é nitidamente moralizante. Somos

capazes até mesmo de ouvir, após o último verso, uma voz maternal nos dizer:

“– Viu no que dá brigar?!”.  Sobre esse poema, Nelly Novaes Coelho faz a

seguinte crítica: “A linguagem simples quase resvala para o pueril, ao contar a

briga de duas meninas por uma boneca que, afinal, destruída, não ficou com

nenhuma delas. Visão negativa das relações humanas.” (Coelho, 2000, p. 228)

Para  contrastarmos  com o  poema  de  Bilac,  nos  valemos  do  poema

“Boneca de louça”, que faz parte de  Pera, uva ou maçã?,  livro de Roseana

Murray que guia todo este trabalho:

Boneca de louça 

Com três pulos para trás
atravesso o tempo:
num mundo de antigamente
me vejo sentada na escada
com uma boneca de louça
aconchegada no regaço.
Eu era a sua mãe,
às vezes boa, às vezes má.
Lia os seus pensamentos
(que eram os meus),
e ela me contava histórias.

A vida passou feito
um pé-de-vento,
e tudo desapareceu.
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A boneca, a escada, a menina
agora se escondem
no fundo da memória,
atrás do quintal da alma.

(Pera, uva ou maçã?, p. 20)

Nesse poema, cujo tema central é uma boneca, assim como no de Bilac,

o ponto de vista também é o do adulto. Mas, a linguagem, nada pueril, exige do

leitor  mirim,  ousadamente,  que faça a decupagem das camadas temporais,

para  que  compreenda  claramente  que  o  eu-lírico  é  uma  mulher  madura

recordando seu brinquedo de infância. Um complexo exercício de alteridade: o

leitor criança colocar-se no lugar de um adulto que se lembra de quando era

criança.  Além disso,  boneca de  louça não  é  um brinquedo atual,  e  muitas

meninas  provavelmente  nunca  viram  uma.  Temos  ainda  palavras  pouco

familiares ao universo infantil, como regaço. E construções textuais elaboradas,

como “Lia os seus pensamentos/ (que eram os meus)”. O resultado é um texto

poético nada facilitador, que convida o leitor à busca dos sentidos. Um tipo de

poesia desafiadora do ponto de vista linguístico e imagético. Nessa medida,

mostra-se valiosa a atuação de um mediador para a plena apreensão e fruição

do  poema  pelo  leitor  infantojuvenil.  Trata-se,  portanto,  de  uma  ruptura

empreendida por Roseana Murray; em consonância com os parâmetros pós-

modernistas,  e  em  oposição  aos  paradigmas  que  marcaram  a  poesia

infantojuvenil brasileira do início do século XX.

Com esta  análise,  concluímos  o  panorama  histórico  através  do  qual

procuramos  mostrar  em  que  contextos  literários  a  produção  poética  de

Roseana Murray nasceu e se desenvolveu.  

2 – Temáticas recorrentes na poesia infantojuvenil

Pião

Um pião se equilibra
na palma da mão,

no chão, na calçada,
e alado vai rodando

por cima dos telhados,
gira entre as nuvens,
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cada vez mais alto,
até que num salto

alcança a lua
e rola

até o seu lado oculto.

Faz a curva, o pião
e ruma para Saturno,

tropeça nos anéis,
se pendura

numa estrela cadente
e, sem graça, 

volta para a palma da mão.

(Pera, uva ou maçã?, p. 24)

A poesia infantojuvenil, independentemente de seus variados contextos

de produção, possui certa unidade temática, ou seja, há um conjunto de temas

a partir dos quais diferentes autores, de distintas origens e gerações, compõem

seus poemas. A justificativa para isso se relaciona com a discussão relativa ao

estatuto do gênero - que abordaremos mais detalhadamente na terceira parte

deste trabalho. O fato de ter crianças e jovens como destinatários, não impede

a adoção de nenhum assunto, mas acaba por direcionar a produção poética

infantojuvenil para um universo de temas preferenciais. Como atesta Maria da

Glória Bordini:

Se é verdade que para o adulto tudo pode ser tema literário e
qualquer experimentação formal é permissível, para a criança
certos assuntos e arranjos não-canônicos, transformadores do
status  quo,  são  ponderados  mil  vezes  antes  de  serem
propostos. Mesmo que esse tratamento diferenciado possa ser
defensável por respeito aos condicionamentos culturais e aos
estágios de maturação – uma vez que traumas psicológicos
são  provadamente  danosos  -,  não  se  pode  negar  que  o
estatuto  artístico  da  literatura  infantil  sofre  pressões  e
desajustes  exteriores  às  injunções  do  fazer  literário  em  si.
(BORDINI, 1986, p. 7)

O livro Pera, uva ou maçã?, além de ser representativo de toda a obra

de  Roseana  Murray,  como  estamos  buscando  comprovar  neste  trabalho,

também é paradigmático nesse aspecto das temáticas recorrentes na poesia
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infantojuvenil.  Ainda  que  correndo  o  risco  de  comprometer  injustamente  a

plurissignificação da lírica  da autora,  poderíamos agrupar  os vinte  e quatro

poemas  do  livro,  basicamente  em  oito  grupos  temáticos:  Brinquedos  e

brincadeiras, do qual faz parte o poema “Pião”, com que abrimos este capítulo,

além  de  “Boneca  de  louça”,  “Pipa  no  céu”,  “Jogo  da  verdade”,  e  outros;

Fantasia,  no  qual  se  inserem “Fantasmas”,  “Ilha  do  tesouro”,  “Máquina  do

tempo”,  e  quatro  outros;  Natureza,  onde  figuram  os  poemas  “Pôr  do  sol”,

“Chuva” e “O bambuzal”;  Cotidiano, representado por “Armarinho” e “A venda

do seu Chico”; Festas, que traz “Noite de São João” e “Aniversário”; Identidade,

do poema “Fadas e bruxas”; Animais, que tem “Cachorros e gatos”; e O fazer

poético, tema de “Tinta e papel”.

É sintomático observar a grande coincidência entre as temáticas por nós

relacionadas para o livro Pera, uva ou maçã?, de Roseana Murray, e as que a

pesquisadora  Ana  Maria  Lisboa  atribuiu  a  Ou  isto  ou  aquilo,  de  Cecília

Meireles.  Sobre essa íntima ligação entre a obra de Roseana e a de Cecília, já

havíamos  discutido  aqui  e  voltaremos a  tratar  mais  adiante.  O  que  Lisboa

aponta, e vai ao encontro do que defendemos, é que os assuntos enfocados

pelos poemas de  Ou isto  ou  aquilo simbolizam metonimicamente os  temas

comumente adotados pela poesia infantojuvenil como um todo:

Em ‘Ou isto ou aquilo’, tomado como paradigma da produção
poética  para  a infância,  observa-se que os temas giram em
torno do cotidiano infantil.  Os poemas apresentam cenas da
vida  infantil,  com  crianças  jogando  bola  (‘Jogo  de  bola’),
andando  de  patinete  (‘Para  ir  à  Lua’),  brincando  com  tinta
(‘Tanta tinta’),  com bolhas de sabão (‘Bolhas’),  brincando de
roda  (‘Roda  na  rua’).  Revelam,  também,  a  forma  como  a
criança  se  relaciona  com  os  animais  (‘O  menino  azul’,  ‘A
pombinha na mata’),  com as pessoas (‘Cantiga da babá’,  ‘A
avó do menino’), consigo própria (‘Moda da menina trombuda’,
‘Sonho  de  Olga’,  ‘Sonhos  da  menina’),  bem  como  a  sua
interação com a natureza (‘O eco’, ‘Leilão de Jardim’, ‘A folha
na festa’). (MELLO, 1995, p. 152)

Ainda  em  relação  às  temáticas  recorrentes  na  poesia  infantojuvenil,

Maria da Gloria Bordini reitera muitas das que já citamos e a elas soma outras:
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Os temas mais presentes são acontecimentos da vida familiar
ou  da  vida  de  comunidades  rurais.  Os  animais  são  figuras
constantes:  em  primeiro  lugar  os  domésticos;  entre  os
selvagens estão os passarinhos, provavelmente por evocarem
a pequeneza infantil. Vêm depois as meninas e, em segundo
plano, os meninos. [...] Já se fala, em aberto, das asperezas da
vida e do convívio;  o ilogismo é usado mais para suscitar  o
questionamento das aparências do que para fins de opressão
intelectual e o cômico se funda sobre o inesperado e o rebelde,
e não sobre o defeituoso. As normas da sociedade adulta são
contestadas  por  sujeitos  líricos  bastante  sintonizados  com o
modo de ser infantil, capazes de irreverência e malandragem,
tanto  quanto  de  ternura  espontânea  e  desejo  de  justiça.
(BORDINI, 1986, p. 67)

Um desses temas preferenciais, em particular, desperta a atenção dos

estudiosos e tem sido alvo de algumas pesquisas. Impressiona a recorrência

com que a fauna brasileira marca presença na poesia feita para crianças e

jovens.   A  produção  poética  de  Roseana  Murray,  cuja  integração  com  o

conjunto da poesia infantojuvenil brasileira é orgânica, como vimos procurando

defender, também está repleta de textos dedicados aos bichos. E o animal de

preferência da autora é o gato. Nesse ponto, Roseana rivaliza saudavelmente

com Ferreira Gullar no amor e admiração consagrados aos felinos. A escritora

tem nada menos do que quatro livros em que os bichanos são os personagens

principais:  Uma gata no coração,  Nana,  Falando de pássaros e gatos e  Um

gato marinheiro. Além de  Luna, Merlin e outros habitantes, no qual, além de

gatos,  desfilam patos,  pintinhos,  galos,  cachorros,  esquilos,  veados,  sapos,

vaga-lumes,  beija-flores,  joaninhas  e  até  um  cavalo,  completando  a  fauna

afetiva  da  poetisa.  Isso  sem  contar  os  inúmeros  poemas  sobre  gatos

espalhados por toda sua obra.

Para a professora Regina Zilberman, a onipresença dos animais como

tema da poesia infantojuvenil possui uma explicação:

Nos  poemas  orientados  para  o  público  infantil,  os  animais
correspondem,  em  primeiro  lugar,  ao  esforço  de  aproximar
leitor e tema do texto. Por isso predominam bichos domésticos,
como  cães  e  gatos,  embora  nem  todos,  como  os  bastante
citados  patos,  participem  usualmente  da  experiência  da
garotada de hoje, que vive nos centros urbanos, de preferência
em apartamentos ou condomínios. Patos, porém, são assíduos
porque [...] a palavra em português é facilmente assimilável por
qualquer ouvinte ou leitor, outro fator que carreia para dentro
da poesia ainda outros bichos, tais como tatus ou pica-paus.
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Os animais, cujos formatos podem ser estranhos, como girafas,
apresentar  peculiaridades  físicas,  como  zebras,  mimetizar
atitudes  de  pessoas,  como  macacos,  ainda  facultam  a
exploração  do  lado  cômico  das  situações,  favorecendo  o
ludismo  esperado  da  poesia  para  crianças.  (ZILBERMAN,
2005, p. 132)

A pesquisadora Marisa Lajolo amplia essa visão e enxerga a questão

por outros pontos de vista:

Numa  outra  perspectiva,  a  poesia  infantil  brasileira
contemporânea  compartilha  com  seus  destinatários  o  olhar
naïve e  desarmado  perante  o  mundo.  Esse  desejo  de
naturalidade  e  ingenuidade  descomprometidas  com  a
civilização  parece  exprimir-se  frequentemente  através  de
animais. Na adoção desse recurso, essa poesia de hoje retoma
um  procedimento  bastante  antigo,  que  remonta  tanto  às
fábulas de Esopo, quanto aos poetas brasileiros do começo do
século.  [...]  Os  animais  evocados  nos  melhores  textos
contemporâneos  escapam  do  contexto  conservador,  onde  a
humanização  dos  bichos  sublinha  comportamentos  quase
sempre  conformistas  e  estereotipados.  [...]  os  bichos
protagonizam  situações  que  se  afastam  do  convencional.
(LAJOLO, 1997, p. 151)

No sentido da última colocação feita por Lajolo, quando diz que na boa

poesia  infantojuvenil  os  animais  são  descritos  de  maneira  fora  do  padrão

comum, encontramos em Pera, uva ou maçã? um poema que bem representa

essa ideia:

Cachorros e gatos

O cachorro lambe o dono
com seus olhos de mel,
derramando tudo o que encontra
pelo meio do caminho:
um vaso de barro,
uma lata, o vizinho.
Já o gato é outra história:
caminha no chão como no ar,
e seus pensamentos são finos
fios de seda espalhados pela casa.
Para o cachorro, um osso;
para o gato, um telhado.

(Pera, uva ou maçã?, p. 44)
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No  poema,  o  cachorro  aparece  como  alegre  e  bagunceiro,  numa

descrição bastante simples e realista. Já o gato é outra história. Nos versos em

que aparece, é descrito por Roseana de maneira lírica. A autora confere ao

animal uma leveza quase mágica. Ao mesmo tempo, atribui a ele a capacidade

de pensar, mas seus pensamentos não são nada humanos, são fios de seda

espalhados pela casa, uma metáfora que empresta às reflexões felinas uma

desimportância que beira o sublime.

Outro  campo  temático  que  merece  destaque  é  o  folclore.  Fonte

permanente  de  inspiração  para  os  poetas  infantojuvenis,  a  tradição  oral

popular,  por  meio  de trava-línguas,  brincos,  quadrinhas,  ditados populares,

cantigas de roda, lenga-lengas, parlendas e advinhas, fornece matéria lúdica

abundante para recriação literária pelos autores de poesias para crianças e

jovens.  O aproveitamento dessa rica matriz se dá tanto pela apreensão de

seus conteúdos quanto pelo aproveitamento de suas formas. Primeiro ponto

de contato  da infância  com a linguagem poética,  sua importância  é  assim

defendida por Glória Pondé:

A  poesia  folclórica  acompanha  o  ser  humano  desde  o
nascimento,  sob  a  forma  de  acalantos.  Por  intermédio  das
cantigas  de  ninar,  o  bebê  trava  contacto  com  a  poesia.  A
iniciação à linguagem poética principia com o folclore infantil
através de acalantos, parlendas, adivinhas e cantigas de roda
numa  trajetória  que  obedece  aos  níveis  de  elaboração  da
linguagem  que  a  criança  vai  superando.  A  poesia  folclórica
tem, pois, uma função iniciatória aos processos poéticos, cuja
simplicidade característica desse tipo de manifestação popular
muito se adéqua ao modo de apreensão do pequeno receptor.
(PONDÉ, 1990, p. 127)

Em  Pera,  uva  ou  maçã? há  um  poema  que  também parte  de  uma

tradicional brincadeira folclórica, chamado “Esconde-esconde”. Só que, em vez

da dinâmica corporal de procurar e achar o amigo escondido, Roseana Murray

recria liricamente o jeito de brincar, transformando-o num jogo existencialista

em que o eu-lírico busca seu próprio eu:

Esconde-esconde

Me escondo
atrás da porta,
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atrás do armário,
no fundo do poço,
dentro do espelho,
na curva do rio,
no meio do vento,
dentro de mim.”

(Pera, uva ou maçã?, p. 35)

Em outros livros da autora é possível encontrar variantes da utilização

da  matriz  folclórica  como  mote  para  criação  poética.  Um  exemplo  seria  o

poema  “Beija-flor”,  publicado  em  No  mundo  da  lua,  no  qual  se  evidencia

nitidamente o reaproveitamento da estrutura formal das tradicionais quadrinhas

populares:

Beija-flor pequenininho,
que beija a flor com carinho,
me dá um pouco de amor,
que hoje estou tão sozinho...
Beija-flor pequeninho,
é certo que não sou flor,
mas eu quero um beijinho,
que hoje estou tão sozinho...

(No mundo da lua, p. 34)

Mas o livro em que Roseana Murray se apropria mais amplamente do

manancial  da tradição oral é  Quem vê cara não vê coração.  Nessa obra, a

autora parte de vinte e quatro ditados populares para recriá-los poeticamente.

Pelo viés do lírico e do lúdico os conhecidos adágios ganham novas cores,

novos contornos, novos sentidos:

Em casa de ferreiro, espeto de pau

E na casa do carpinteiro, o espeto
é de barro ou de lata?
E na casa do marinheiro,
o chão é de mar ou de metal?
E na casa do cozinheiro,
as panelas são de açúcar
ou de sal?
[...]
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(Quem vê cara não vê coração, p. 16)

3 – Tendências predominantes

O circo

O circo acampa nos arredores
da cidade,

arma na grama
sua lona furada.

A noite é de festa:
de longe chegam meninas

de saias rodadas,
namorados de corações

entrelaçados,
avós e netos, cães e gatos,

todos na arquibancada
com fome de pipoca e sonhos.

Por um momento o circo
sai do chão, voa, desliza

para fora do tempo
e pousa em preto-e-branco

no álbum de retratos.

(Pera, uva ou maçã?, p. 55)
Na  seção  anterior,  abordamos  quais  seriam  os  principais  temas  da

poesia  infantojuvenil  contemporânea  brasileira.  Nesta  seção,  procuraremos

conhecer as principais vertentes do gênero. Entendemos que um assunto pode

ser  vertido  em  linguagem  poética,  até  pelo  mesmo  autor,  com  diferentes

padrões estilísticos, tanto no que se refere aos aspectos formais, quanto no

que diz respeito ao tom com o qual se vão colorir os versos. O que se verifica

na prática, contudo, é que grande parte dos poetas que se dedicam ao público

infantojuvenil possuem marcas de autoralidade muito fortes, que acabam por

definir um estilo característico para o seu discurso poético. Assim, por terem a

tendência  a  se  valer  de  um  mesmo  conjunto  de  recursos  expressivos,  os

autores  acabam  por  filiar-se,  involuntariamente,  a  determinadas  correntes

poéticas que são facilmente identificáveis.



36

Para  ilustrar  o  que  acabamos  de  afirmar,  vamos  tomar  por  base  o

poema de Roseana Murray, também do livro Pera, uva ou maçã? - como tem

sido nossa proposta desde o início - que utilizamos para abrir esta seção. Em

“O  circo”  podemos  notar  uma  divisão  clara:  até  aproximadamente  a  sua

metade, ou mais exatamente até a expressão “fome de”, trata-se de um texto

narrativo-descritivo que apresenta ao leitor a chegada de uma trupe circense

numa  cidade  pequena  e  a  alegria  que  provoca  nos  moradores  que  se

mobilizam para assistir ao espetáculo; a partir deste ponto, mais precisamente

quando  a  autora  compõe a  expressão  “fome de  sonhos”,  resultando  numa

figura de linguagem que associa dois vocábulos  a priori incompatíveis,  mas

gerando uma bela imagem, o poema sai do plano do real, do palpável, para

entrar na dimensão do desejo, do onírico e da memória,  representada pela

imagem do circo que voa para o álbum de retratos. 

Permanecendo  no  mesmo  campo  temático,  analisemos  agora  um

poema de Sérgio Caparelli intitulado “A mulher barbada do circo”:

A mulher barbada
tem barba de chocolate
e um cachorro bobo
de bigode e cavanhaque.

A mulher barbada
penteia-se com muito esmero
com um pente de osso
diante do espelho.
[...]
A mulher barbada 
põe saiote, trila o apito
e a plateia, em delírio,
bate o pé no velho circo.

Na primeira das filas
muito sérias, muito calmas
suas doze filhas 
barbudinhas batem palmas.

(Boi da cara preta, p. 46)

Ao lermos o poema de Caparelli,  é impossível  conter o riso. O autor

escolhe como protagonista de seu poema um dos artistas mais exóticos do

circo, a mulher barbada, mas a descreve, e seus hábitos e sua família, com tal
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seriedade,  que  acaba  por  provocar  graça,  pelo  grotesco  das  imagens  que

desperta na imaginação do leitor. Fica flagrante que o poeta optou pelo viés do

humor. Ele poderia ter criado um poema em que relatasse o sofrimento e a dor

da mulher barbada por ser diferente dos outros e por isso ser discriminada.

Mas não o fez. A opção por uma ou outra abordagem não é casual, faz parte

de uma proposta discursiva.

Para  situarmos  com  ainda  mais  clareza  a  questão,  tomemos  para

análise outro livro de poemas infantis de Roseana Murray.  O circo, publicado

originalmente em 1985, traz dezessete poemas, todos tendo, como temática,

elementos do universo circense, assim como os dois poemas que analisamos

acima. O que nos interessa destacar é a forma como tais elementos aparecem

nos versos de Roseana: o circo chega com um barulho embrulhando a manhã,

a bailarina transforma o silêncio em maravilha, o mágico descostura os fios do

impossível, a trapezista  refaz o mundo com seus passos, o leão obedece ao

domador não por medo, mas porque sente saudade da floresta, o palhaço tem

um armário escondido bem no peito. Nestas descrições, pessoas e coisas não

são  retratadas  em  seus  aspectos  exteriores,  são  mostradas  do  avesso;

Roseana  mergulha  no  íntimo  dos  seres,  revelando-lhes  os  desejos,  os

segredos, os mistérios. Além do alto potencial imagético, os versos despertam

no leitor sentimentos, reflexões, sinestesias. 

Como  fica  claro  pelos  exemplos  citados  acima,  Sérgio  Caparelli  e

Roseana Murray possuem estratégias discursivas distintas. Pois cada um deles

é legítimo representante de duas das principais vertentes que os especialistas

reconhecem na poesia infantojuvenil brasileira: a vertente lúdica e a vertente

lírica.

Para Leo Cunha (2013, p. 72), além destas duas principais, haveria duas

outras vertentes na poesia infantojuvenil:  a  musical,  que se caracteriza pela

intensa  valorização  da  sonoridade;  e  a  visual,  de  matriz  concretista,  cujos

poemas “não podem ser lidos sem que vejamos a sua imagem”.

E para a pesquisadora Maria Zaira Turchi:

Pode-se pensar em três grandes modalidades: o poema que se
realiza de maneira mais lírica ou mais lúdica; o poema narrativo
que é a história contada em versos com rima e ritmo; a prosa
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poética que, sem estar presa ao verso, se constrói a partir de
imagens poéticas.” (MELLO, 1995, p. 156)

  Já a crítica literária Nelly Novaes Coelho é um pouco mais prolixa ao

buscar identificar “caminhos, recursos ou temas mais encontradiços” (2000, p.

253),  na  poesia  infantojuvenil  contemporânea,  estabelecendo  oito  principais

tendências: (1) O jogo lúdico com palavras e ideias; (2) A busca da identidade;

(3) O alerta solidário: poesia de conscientização humanitária; (4) Narrativa em

versos; (5)  O jogo lúdico dos sons, ritmos e pensamentos; (6)  O resgate das

origens: a reinvenção do lastro popular arcaico; (7) Flagrantes da vida citadina;

e (8) Apelo à visualidade gráfica do poema. Agrupando-se as categorias 1 e 5,

que se unem pelo viés do ludismo, e as categorias 2, 3 e 7, que remetem à

proposta lírica de diálogo entre a interioridade/ subjetividade do eu-lírico e o

mundo  exterior,  vemos  elencadas  basicamente  as  mesmas  correntes

identificadas pelos demais pesquisadores citados. À exceção da categoria 6,

que  faz  referência  à  ligação  umbilical  entre  a  poesia  infantil  e  sua  matriz

folclórica,  assunto  que  já  exploramos  anteriormente  quando  tratamos  das

“temáticas recorrentes”.

Resguardadas as diferentes categorizações, conheçamos, então, mais

aprofundadamente,  as  duas  principais  vertentes  da  poesia  infantojuvenil

contemporânea. Primeiramente, a vertente lírica; e, posteriormente, a vertente

lúdica.

De acordo com a concepção clássica do termo,  lírico é um dos três

gêneros em que se pode estruturar um texto literário, sendo os outros dois, o

épico ou narrativo e o dramático. Neste trabalho, entretanto, estamos utilizando

uma definição stricto sensu do conceito. Assim, em nossa acepção, lírico não é

todo o texto composto em versos, mas, trata-se especificamente, de um tipo de

produção poética que possui um conjunto determinado de características.

Desse  modo,  a  modalidade  de  poesia  infantojuvenil  que  estamos

chamando de lírica se caracteriza, nas palavras de Ana Maria Lisboa de Mello,

como o texto que “não se ocupa do encadeamento causal ou cronológico dos

estados da subjetividade,  mas se imobiliza sobre uma emoção,  sentimento,

ideia” (1995, p. 148).
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Retomando a trajetória histórica da poesia infantojuvenil brasileira, que

traçamos anteriormente, podemos afirmar que Henriqueta Lisboa foi a primeira

autora a produzir  poemas infantis com estas características em nosso país.

Segundo Luís Camargo, “o livro ‘O menino poeta’ privilegia o lirismo, utilizando

largamente  a  metáfora,  afastando-se,  assim,  do  descritivismo  e  da

narratividade características de Olavo Bilac e da produção que o antecede”

(1999, n.p.).

De fato, no livro com que Lisboa deu novo rumo à poesia para crianças e

jovens no Brasil, repetidas vezes sentimos os sopros de um tocante lirismo. Um

belo exemplo disso pode ser experimentado no poema “Tempestade”:

- Menino, vem pra dentro,
olha a chuva lá na serra,
olha como vem o vento!

- Ah! como a chuva é bonita
e como o vento é valente!

- Não sejas doido, menino,
esse vento te carrega,
essa chuva te derrete!

- Eu não sou feito de açúcar
para derreter na chuva.
Eu tenho força nas pernas
para lutar contra o vento!

E enquanto o vento soprava
e enquanto a chuva caía,
que nem um pinto molhado,
teimoso como ele só:

- Gosto de chuva com vento,
gosto de vento com chuva! 

(O menino poeta, p. 27)

Os versos trazem verdadeiramente o vento da liberdade. Lançados em

1948,  quando o paradigma poético exortava ao bom comportamento,  poder

contar  com  um  poema  em  que  um  personagem,  criança,  desafia  o  poder

matriarcal,  deve  ter  provocado  nos  meninos  da  época  o  mesmo  alívio  de

receber oxigênio estando em atmosfera rarefeita. O lirismo do poema consiste,
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assim, na busca do menino, que se alia e se funde à natureza, e, valente como

o vento, clama pela afirmação de sua identidade. 

Para Maria Zaira Turchi, contudo, a fundação efetiva da vertente lírica na

poesia  para  a  infância  e  juventude  no  Brasil,  teria  acontecido  somente

dezesseis anos depois:

Para falar do poema infantil de tendência lírica, é preciso
começar por Cecília Meireles – sua maior expressão. Em
‘Ou isto ou aquilo’, o jogo sonoro e visual, a tematização
do cotidiano infantil  e até o reaproveitamento de formas
folclóricas,  como  a  advinha,  são  atravessados  por  um
estado de alma que funde sujeito  e  mundo,  próprio  do
lírico.  De  forma  emocional  e  globalizante,  a  criança
apreende o universo em que se insere, não apenas num
processo de reconhecimento, mas de revelação. (MELLO,
1995, p. 156)

No poema “O último andar”, essas características se evidenciam:

No último andar é mais bonito:
do último andar se vê o mar.
É lá que eu quero morar.

O último andar é muito longe:
custa-se muito a chegar.
Mas é lá que eu quero morar.
[...]
De lá se avista o mundo inteiro:
tudo parece perto, no ar.
É lá que eu quero morar:

no último andar.

(Ou isto ou aquilo, p. 35)

O  poema,  como  todo  bom  texto  literário,  possui  várias  camadas  de

sentidos, e isso é que o torna enriquecedor para o leitor. A ilustração do livro,

de Thais Linhares, apresenta um edifício de nove andares, com uma casa na

cobertura,  e  pessoas  que  aparecem  apenas  nas  janelas  dos  dois  últimos

andares. Essa leitura visual feita pela ilustradora, infelizmente, fornece ao leitor
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uma  resposta  pronta,  a  mais  superficial,  empobrecendo  sua  experiência

linguística.  O  principal  trunfo  do  poema  é  jogar,  desde  o  título,  com  um

sintagma,  o  último  andar,  que  não  tem complemento.  Através  do  discurso

anafórico, a expressão se repete seis vezes ao longo do poema (além de ser

substituído por lá) sem que se explicite: último andar da onde? ou último andar

do quê? Essa pergunta ecoa subliminarmente na cabeça do leitor, mas ao fim

se mostra uma questão retórica, que não precisa de resposta. Provém dessa

estratégia discursiva de Cecília, grande parte da carga metafórica do poema.

Quando desenha um edifício  com moradores no último andar,  a  ilustradora

completa o sintagma que deveria permanecer aberto, oferecendo ao leitor uma

resposta possível, o último andar do prédio, mas que não é a única engendrada

pela poeta. Ao fazer isto, Thais Linhares oculta o horizonte elíptico do poema,

dando ao último andar uma dimensão real. Isso não impede, mas desestimula

leituras muito mais ricas e profundas por parte do leitor que, sem a ilustração a

guiá-lo, poderia entender o  último andar como o céu, o paraíso ou qualquer

outra espécie de lugar fantástico onde se pode ser permanentemente feliz.

Roseana Murray,  portanto, ao filiar-se à vertente lírica,  segue a trilha

aberta por Henriqueta Lisboa e consolidada por Cecília Meireles. Inclusive, o

poema “Casa na árvore” estabelece um diálogo íntimo com o poema de Cecília

que acabamos de analisar:

Casa na árvore

Escolho a árvore mais alta:
seus galhos tocam harpa
no vento,
e suspiros verdes escapam
de suas folhas.
Mangueira, jabuticabeira,
não importa:
lá em cima, já perto do céu,
é onde vou pousar minha casa
de bambu,
equilibrada num raio de sol.

(Pera, uva ou maçã, p. 47)
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A casa do poema de Roseana também fica no lugar mais alto, perto do

céu.  Além  disso,  se  no  último  andar de  Cecília,  a  felicidade  vem  da

proximidade com o mar, com o luar, com os passarinhos e com o ar, na casa

na  árvore  de  Roseana,  o  espírito  também  se  beneficia  do  contato  com  a

natureza,  com os  galhos,  folhas e  vento.  E  a  casa na árvore de  Roseana

também pode ser  entendida de diferentes  maneiras,  oferecendo ao leitor  a

riqueza da leitura polissêmica. Pode ser aquele lugar de brincadeiras que o pai

de crianças - muito sortudas! - constrói para elas no quintal de casa. E pode ser

também um espaço mágico onde a alma encontra plenitude, afinal,  em que

outra  casa  os  galhos  tocam harpa,  as  folhas  suspiram verde e  é  possível

equilibrar-se num raio de sol?

Corrobora nossa visão, o pesquisador Latuf Isaias Mucci quando afirma

que a poesia de Roseana Murray “está inscrita na melhor tradição da poesia

brasileira,  representada  por,  nada  menos,  que  Cecília  Meireles,  com quem

compartilha a delicadeza do gesto, a ternura da atitude e a musicalidade do

verso” [s.d., n.p.].

Para  Vera  Aguiar  e  Ceccantini  (2012,  p.  30),  a  poesia  de  Roseana

possui  “dicção  sentimental,  retrata  a  busca  da  essência  do  Eu  através  da

interação com a natureza”, e ainda:

Alinha-se  essencialmente  a  uma  vertente  intuitiva  e  de
expressão emotiva, que tem sido relegada a segundo plano na
produção  brasileira  de  maior  projeção  desde  o  advento  do
Modernismo – seja aquela voltada a adultos, seja a dirigida a
crianças e jovens. Na produção da poeta, faz-se presente um
subjetivismo  acentuado,  sugerindo  ecos  do  Romantismo
(AGUIAR, 2012, p. 29)

Ratifica, por fim, nosso entendimento acerca do perfil lírico da produção

poética de Roseana Murray,  a voz de um dos maiores nomes da literatura

infantojuvenil brasileira, Bartolomeu Campos de Queirós, no prefácio de Pera,

uva ou maçã?:

Roseana  Murray  sabe  e  pratica  a  poesia.  Ela  vê  além  dos
olhos,  mergulha  no  dentro  das  coisas,  e  seus  versos  nos
abrem fronteiras, tão vastas, que somente pelo coração somos
capazes de ler por inteiro. Seus poemas fazem crescer nossa
imaginação  e  nos  levam  a  acreditar  que  tudo  é  bem  mais
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extenso  do  que  nossos  olhos  enxergam.  Em ‘Pera,  uva  ou
maçã?’, a poeta mais uma vez nos acaricia a alma. Roseana
nos convida  a  adentrar  pelo  interior  das  pequenas  coisas  e
adjetivá-las com a ajuda de sua refinada intuição criadora. São
elementos  que vivem em torno de nós  e  guardam parte  da
história  do  universo.  Seus  versos,  macios  como  musgos,
construídos por meio de palavras escolhidas, acordam em nós
o encanto que em tudo existe, mas só a poesia sabe revelar
com doçura. (MURRAY, 2005, p. 5)

A vertente lúdica, enquanto corrente da poesia infantojuvenil brasileira,

se caracteriza, segundo Tietzmann, por reunir “poemas que trabalham o humor

nas situações que descreve e nas brincadeiras com o significante” (2011, n.p.).

Para Leo Cunha, esse humor se apresenta sob três formas, que podem surgir

juntas ou separadas: “o humor no jogo de palavras, o humor no jogo de ideias,

o humor na reinvenção do cotidiano” (2005, p. 81)

Mas, as categorias que estamos propondo não são estanques, ou seja,

assim como um poema pode ser lírico e lúdico ao mesmo tempo, poetas mais

alinhados a uma vertente também podem produzir poemas com características

típicas da outra vertente. Como afirma Maria Zaira Turchi:

É importante ressaltar, contudo, que a divisão em lírico e lúdico
não significa  limites  intransponíveis,  ao  contrário,  uma única
obra  pode  apresentar  simultaneamente  os  dois  tons.  Na
verdade, enquanto manifestação de poesia, o lúdico deve ser
lírico,  nos  recursos  estilísticos  e  na  expressão  de  alma,  o
poema  lírico  é  que  não  precisa  ser  lúdico.  Assim,  a
classificação  refere-se,  apenas,  à  predominância  de  uma
tonalidade ou de outra. (MELLO, 1995, p. 163)

Na  obra  de  Roseana  Murray,  podemos  encontrar  indícios  das  duas

vertentes, mas, nitidamente, podemos observar maior incidência dos elementos

discursivos característicos da vertente lírica. O livro Pera, uva ou maçã?, que é

o  foco  de  nossa  análise  neste  trabalho,  também  nesse  sentido,  é

representativo do que acontece no conjunto da obra de Roseana Murray. Dos

vinte e quatro poemas, em apenas três deles podemos encontrar traços do

lúdico, nos termos em que o definimos.

No poema “Cachorros e gatos”, a graça, bastante sutil, se concentra na

primeira metade do poema, em que o cachorro é descrito:
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O cachorro lambe o dono
com seus olhos de mel,
derramando tudo o que encontra
pelo meio do caminho:
um vaso de barro,
uma lata, o vizinho 
[...]

(Pera, uva ou maçã?, p. 44)

No  poema  “Para  viajar”,  pode-se  vislumbrar  humor  dependendo  do

ângulo que o leitor adote na leitura do poema:

Como é que se vai para a Atlântida?
De cavalo-marinho?
E de unicórnio,
dá para chegar nas montanhas da lua?
Para o centro da Terra
vamos de dragão dourado?
De Maria-fumaça a gente atravessa 
o tempo?

(Pera, uva ou maçã?, p. 51)

As viagens imaginárias propostas pela autora podem ser fruídas pelo

viés do fantástico, percebidas como uma busca de novos mundos através da

fantasia, ou vistas pelo prisma do absurdo, e só neste último modo de leitura o

poema assumiria um perfil lúdico.

O único momento do livro em que o lúdico se manifesta plenamente é no

poema “A venda do Seu Chico”:

A venda do Seu Chico

A venda do seu Chico tem de tudo:
desde renda até penico.
Tem arroz, feijão, carne-de-sol,
bota para peão, lençol, semente de girassol.
Tem agulha e linha, milho para galinha,
panela de barro, unguento para catarro,
folhinha, mala para viagem, 
tem tudo quanto é bobagem.
Tem até dicionário de rima!

(Pera, uva ou maçã?, p. 42)
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O poema descreve a divertida mercearia do Seu Chico, onde se acha de

tudo. Podemos notar que o perfil do poema é tão distinto dos outros do livro, e

da obra de Roseana como um todo, que até mesmo o vocabulário utilizado

diverge  completamente  do  léxico  característico  da  autora  (lua,  sol,  mar,

sonhos, viagem, chuva, estrela, pele, casa, etc), aspecto que esmiuçaremos no

terceiro capítulo. Há espaço até para uma inusitada escatologia: unguento para

catarro. E também para uma brincadeira metalinguística, quando a autora, pós-

modernista que dispensa padrões formais na composição da maior parte de

seus poemas, cita  dicionário de rima como uma das  bobagens à venda no

secos e molhados do Seu Chico. “A venda do Seu Chico”, ironicamente, é o

poema do livro que mais possui  rimas. O que nos leva a uma interessante

constatação:  se ao produzir  esse poema, o único de plena natureza lúdica

presente no livro, a autora se vale de recursos formais e lexicais diferentes dos

demais poemas de cunho lírico, confirma-se o que sustentam os especialistas,

quando afirmam que cada vertente poética pode utilizar repertórios distintos de

estratégias expressivas. 

Irresistível não estabelecer mais uma ponte entre a obra de Roseana e a

de Cecília Meireles. Parece-nos muito clara a ligação entre o poema “A venda

do seu Chico”, que acabamos de analisar, e “A chácara do Chico Bolacha”:

Na chácara do Chico Bolacha,
o que se procura
nunca se acha!

Quando chove muito,
o Chico brinca de barco,
porque a chácara vira charco.
[...]

(Ou isto ou aquilo, p. 49)

Apesar  de o poema de Roseana não contar  com o jogo sonoro que

Cecília faz, valendo-se da aliteração pela repetição do fonema /x/, é bastante

curioso perceber a coincidência dos nomes e o fato de que na venda do Seu

Chico se acha tudo, e na chácara do Chico Bolacha nada se acha.
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O principal representante dessa vertente, e, para muitos especialistas, o

primeiro, foi  Vinicius de Moraes, com seu  A arca de Noé – embora Sidónio

Muralha tenha lançado o lúdico A televisão da bicharada sete anos antes. Para

Glória Maria Pondé: 

[...]  a  poesia  de Vinicius  circunscreve-se ao mundo exterior,
enfatizando o aspecto descritivo dos animais [...]. Vinicius vale-
se  de  temas  consagrados  pela  tradição  e  lhes  dá  um
tratamento  espontâneo  e  coloquial  característico  da  poesia
popular. O experimentalismo de Vinicius fica apenas ao nível
do  jogo  de  fonemas,  sílabas  e  ritmo,  muito  comuns  na
linguagem oral.  [...]  O poeta restaura os motivos e temas da
tradição popular,  dando-lhes um tratamento humorístico, cuja
simplicidade é a tônica. (PONDÉ, 1990, p. 140)

O poema “O porquinho” dá uma boa medida do choque que deve ter

causado o humor de Vinicius de Moraes no contexto conservador da poesia

infantojuvenil brasileira nos idos de 1960:

Muito prazer, sou o porquinho
E te alimento também
Meu couro bem tostadinho
Quem é que não sabe o sabor que tem
[...]
O meu destino bem sei
Depois de estar bem tostado
Fritinho ou assado
Eu partirei
Com a tia vaca do lado
Vestido de anjinho
Pro céu voarei.
[...]

(A arca de Noé, p. 68)

A autodescrição, totalmente inusitada, do porquinho, que enaltece os

prazeres  gastronômicos  que  ele  mesmo,  depois  de  morto,  proverá  aos

humanos, é tão surpreendente, que provoca o riso.  A ruptura com a habitual

imagem do porquinho fofinho e rosadinho é tão impactante, que até hoje gera

polêmicas. Recentemente, os produtores da nova versão do cd da Arca de Noé

anunciaram que tinham cortado o  poema da relação de músicas do disco.

Apesar  de não terem exposto claramente o motivo  disso,  a  entonação e a
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expressão facial com que anunciaram o corte, na TV, deixavam clara a rejeição

que sentiam ao teor dos versos.

Outro ilustre representante desta vertente que não podemos deixar de

citar, além de Sérgio Caparelli, do qual já falamos na apresentação da vertente

lírica, é José Paulo Paes. O poema “Adivinha dos peixes” se utiliza de dois

recursos que são característicos da corrente lúdica, o aproveitamento de tema

folclórico e o jogo com o significante:

Quem tem cama no mar? O camarão.
Quem é sardenta? Adivinha? A sardinha.
Quem não paga o robalo? Quem roubá-lo.
[...]

(É isso ali, p. 14)

A  professora  Maria  Teresa  Gonçalves  Pereira  faz  uma  análise  dos

sofisticados recursos linguísticos que Paes emprega:

São ativados  mecanismos  fônicos,  morfossintáticos  e  léxico-
semânticos para estabelecer os sentidos sob a ótica do humor.
Reorganizam-se  fonemas  e  morfemas  para  formar  palavras
cujo significante se articula ao significado, em torneios verbais
de possibilidades infinitas. (AGUIAR, 2012, p. 225)

Um resumo dos  principais  poetas  de  cada  uma das  duas  vertentes,

então,  traria  os  seguintes  nomes:  Henriqueta  Lisboa,  Cecília  Meireles  e

Roseana  Murray  na corrente  lírica;  e  Sidónio  Muralha,  Vinicius  de  Moraes,

Sérgio Caparelli, José Paulo Paes e Elias José na corrente lúdica. Essa breve

relação desperta questões interessantes.

Em primeiro lugar, chama a atenção que a vertente lírica seja composta

somente por mulheres e a vertente lúdica exclusivamente por homens. Seria

coincidência ou haveria fatores literários e/ou extraliterários que determinariam

essa divisão? Fica a pergunta para ser respondida em um próximo estudo.

O segundo ponto a ser examinado é o maior número de representantes

na vertente lúdica do que na vertente lírica. Para Luís Camargo “há uma nítida

preferência pelo humor, configurando o que poderia ser chamado paradigma

lúdico” (1999, n.p.). Dois argumentos, ambos enfocando a questão do ponto de

vista da recepção do poema lúdico pelo leitor, são colocados por especialistas.
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Para  Glória  Pondé  “os  efeitos  cômicos,  lúdicos  e  absurdos  denunciam  a

perplexidade  do  jovem  diante  da  lógica  adulta,  sugerindo  mais  uma

contestação do que acomodação” (1986, p. 131). Nesse sentido, seriam mais

atraentes por proporcionarem maior identificação por parte do leitor mirim. Já

Lígia Averbuck, fazendo referência à leitura de poesia realizada em sala de

aula, acredita que “a possibilidade de conduzir um processo que deve ocorrer

com a participação do aluno, que vai mexer com sua sensibilidade [...] é outro

móvel  de  insegurança  para  o  professor”  (2010,  n.p.).  Nessa  linha  de

pensamento, abordar um poema lírico em classe, seria mais melindroso do que

trabalhar com um poema lúdico. Realmente, nos parece mais desafiador para o

mediador  ter  que  lidar  com  as  subjetividades  imponderáveis  que  podem

suscitar  os  versos  metafísicos  de  Roseana  Murray,  do  que  trabalhar  com

poemas corpóreos, que se materializam no jogo sonoro dos significantes e,

apesar de divertidos e riquíssimos do ponto de vista linguístico, não exigem

mergulhos semânticos, como os versos “Tá bom tatu/ tá tudo bem, tatu/ tua

tatua tá bonita de batom // Tá bom, tatu/ Toma o tambor, tatu/ mata a tatua de

amor/ também é bom”, do poema “A batucada do tatu”, de Leo Cunha.

Para o mesmo Leo Cunha - que além de ser poeta é crítico literário - a

poesia lúdica, por outro lado, seria menos reconhecida. Mas ele não nomeia

que outros segmentos seriam os responsáveis por essa discriminação:

A qualidade da corrente lúdica, a meu ver, é menos valorizada
do que deveria. Ela existe em contraste com a primeira, mas
não necessariamente em oposição a ela – tanto que diversos
poetas transitam entre as duas. Esta segunda tendência tende
a  se  afastar  da  visão  predominante  sobre  o  que  é  o  texto
poético.  Trata-se  de  uma poesia  menos  lírica,  menos  séria,
menos ‘profunda’.  Talvez seja  exatamente  por  isso que,  por
mais que seja apreciada por crianças e adultos, poucas vezes
ela é nivelada ao primeiro grupo. (CUNHA, 2005, p. 80)

Por fim, para Ligia Cademartori:

 

Se o ludismo sonoro da composição dá continuidade a uma
experiência  já  adquirida,  poemas  que  privilegiam  o  sentido
oferecem, de forma prospectiva, uma interpretação do mundo
que provoca a elaboração de novos conhecimentos sobre ele.
(CADEMARTORI, 1984, p. 37)
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Essa  posição  da  pesquisadora  concilia  as  diferentes  visões

apresentadas,  e  corrobora  o  potencial  formativo  de ambas as  vertentes  da

poesia infantojuvenil brasileira.

SEGUNDA PARTE: Poesia e mediação de leitura

1 – A importância do mediador no trabalho com a poesia

Ilha do tesouro

Há uma ilha misteriosa
escondida debaixo da cama.

À noite, quando a lua
joga sua rede

feita de luz e de leite,
mergulhamos nesta rota

secreta.
Navegamos por mares antigos

e desconhecidos,
desfraldamos sonhos

como se fossem bandeiras.
E pela manhã, ao acordar,

nossa ilha se recolhe como um grão
e dorme, outra vez à espera.

(Pera, uva ou maçã?, p. 19)
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Vimos até aqui características importantes da poesia infantojuvenil e da

poesia de Roseana Murray, através de poemas do livro  Pera, uva ou maçã?.

Outro importante aspecto a destacar é o fato de que a poesia infantojuvenil,

assim como toda a literatura infantil, possui um traço fundamental que a difere

dos  demais  gêneros  literários:  seu  próprio  estatuto  –  discussão  que

retomaremos mais adiante – ou seja, ela se define pela especificidade de seus

destinatários, as crianças e jovens, com suas idiossincrasias e peculiaridades.

Como ressalta Vera Teixeira de Aguiar:

A  poesia  infantil,  como  de  resto  toda  a  literatura  voltada  à
criança, apresenta uma característica particular, que é a de ter
um  destinatário  específico,  que  deve  ser  avaliado  em  suas
condições próprias. Isso significa que o aspecto interdisciplinar
aflora com mais evidência, ou seja, importam os ensinamentos
da  Psicologia  Cognitiva,  da  Educação,  da  Sociologia,  da
Antropologia, da História e de todas as ciências que estudam o
desenvolvimento  humano  e  sua  inscrição  social.  (AGUIAR,
2001, p. 11)

Da mesma forma, sinaliza Maria da Gloria Bordini:

A  poesia  infantil  [...]  como  um  gênero  da  literatura  infantil,
também  compartilha  duas  de  suas  principais  características
estruturais:  estabelece  uma  relação  discursiva  assimétrica
entre o emissor adulto e o receptor criança, minorizando-a e
minorizando-se; e tem de atender a um receptor transitório, que
está  sempre  mudando  de  faixa  etária  e  de  gostos,
conhecimentos e desejos (BORDINI, 1997, p. 47)

Assim, por ser dirigida a um público que se encontra em franco processo

de  formação  cognitiva  e  emocional,  e  por  sua  linguagem  condensada,

metafórica e imagética, a poesia, mais ainda do que qualquer outro gênero

literário,  parece requisitar  a  atuação de um  mediador.  Para  que crianças e

jovens possam desfrutar de todas as potencialidades que a linguagem poética

pode  lhes  proporcionar,  mostra-se  indispensável  a  intermediação  de  um

agente de leitura, alguém que os tome pelas mãos e os conduza, ao menos no

início da caminhada, pelas veredas do discurso poético, em tudo tão distante

da linguagem de seu dia-a-dia. Segundo Ana Maria Lisboa (1995, p. 171) “Pela
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natureza do texto lírico, a interpretação do texto poético pode parecer mais

difícil ao leitor, causando-lhe uma certa inquietude [...]”.

O conceito de  mediação e, consequentemente, de  mediador (SFORNI,

s.d.),  foram  difundidos,  no  campo  educacional,  a  partir  das  noções

estabelecidas  por  Vygotsky.  Para  ele,  enquanto  sujeito  do  conhecimento  o

homem não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado, através de

recortes do real, operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe, portanto,

enfatiza  a  construção  do  conhecimento  como  uma  interação  mediada  por

várias relações, ou seja, o conhecimento não está sendo visto como uma ação

do  sujeito  sobre  a  realidade,  assim  como  no  construtivismo,  e  sim,  pela

mediação feita por outros sujeitos. O outro social pode apresentar-se por meio

de  objetos,  da  organização  do  ambiente,  do  mundo  cultural  que  rodeia  o

indivíduo.  Vygostky  entende  que  o  ser  humano não  é  um produto  de  seu

contexto  social,  mas  também  um  agente  ativo  da  criação  desse  contexto.

Nesse sentido,  mediação se  caracteriza  como a  relação do homem com o

mundo e com os outros homens. É através desse processo que as funções

psicológicas superiores, especificamente humanas se desenvolvem. 

Popularizados, os conceitos tiveram sua concepção inicial ampliada, e

mediador,  comumente  identificado  pela  figura  do  professor,  passou  a

simbolizar, tanto para o senso comum, quanto para outros campos de estudo,

como  a  pedagogia  da  leitura  -  nossa  área  de  interesse  aqui  -,  mais

genericamente,  o  sujeito  que  auxilia  alguém,  a  atingir  um  estágio  de

desenvolvimento  que  ele  ainda  não  conseguiria  alcançar  sozinho.  Assim,

baseando-nos nas ideias de Vygotsky, entendemos o  mediador de leitura de

poesia, como o sujeito mais experiente, que domina os códigos, procedimentos

e meandros da linguagem poética e que, portanto, está apto a descortinar para

outrem os  procedimentos  formais  e  de  sentido  de  que  se  vale  o  discurso

poético.

Nesse sentido, o poema “Ilha do tesouro”, do livro Pera, uva ou maçã?,

com  que  iniciamos  esta  seção,  simboliza  com  exatidão,  a  nosso  ver,  os

elementos que fazem parte  do processo de mediação de leitura de poesia.

Tesouro é a metáfora perfeita para poema, pois representa toda a riqueza que

a linguagem poética pode nos proporcionar;  e se encontra realmente numa
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ilha, visto que está cercado pelas águas do utilitarismo e da objetividade que

caracterizam a linguagem comum do cotidiano. E, considerando o seu difícil

acesso,  para alcançá-lo  precisamos mesmo empreender uma  viagem;  mas,

como esses mares são desconhecidos e essas rotas são secretas, nosso barco

– outra metáfora cara à Roseana – precisa de um capitão, que, experiente na

decifração da caligrafia  marinho-poética,  nos leve até o tesouro-poema. Os

últimos versos, “nossa ilha se recolhe como um grão/ e dorme, outra vez à

espera”, simbolizam o abrir e o fechar dos livros, e mostram que os horizontes

da poesia são infinitos, e que, por isso, a busca se renova a cada amanhecer.

Acontece  que  os  desafios  dessa  viagem  parecem  estar  mesmo

amedrontando os potenciais viajantes.

A pesquisa Retratos da leitura no Brasil, em sua última edição, em 2011,

no quesito preferência dos leitores, perguntou aos entrevistados quais gêneros

textuais,  dentre os dezenove listados, liam com maior frequência. A  Poesia,

quantificados os dados, foi merecedora da décima sétima posição no ranking

de  leituras,  ganhando  em  prestígio,  junto  ao  leitor  brasileiro,  apenas  dos

gêneros  Artes e  Viagens (Failla, 2012, p. 290). Mas, a pesquisa que aponta

esse grave problema, parece mostrar também um caminho a ser trilhado para

solucioná-lo.  A  mesma pergunta  que sinalizou o  desprestígio  da  linguagem

poética entre os brasileiros, gêneros lidos frequentemente, colocou a Literatura

Infantil em quinto lugar entre os gêneros preferidos dos leitores. E outro item da

pesquisa,  a  rubrica  Quem  mais  influenciou  os  leitores  a  ler,  trouxe  como

primeira resposta dos entrevistados o professor ou professora (Failla, 2012, p.

297).  Esses  dois  últimos  dados,  lidos  conjuntamente,  parecem apontar  um

caminho: não estaria na escola, mais especificamente na figura do professor, e

na poesia infantojuvenil, a chave para a reversão do baixo número de leitores

de  poemas em nosso  país?  Não a  curto  prazo,  mas numa perspectiva  de

formação de uma nova geração de apreciadores de poesia. 

2 – O mediador de poesia na escola
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Sim,  professor  e  escola  constituem  os  capitães mais  indicados  a

conduzir o  barco da poesia. O problema é que eles já vêm fazendo isto, no

Brasil, nos últimos cento e trinta anos aproximadamente, e parece que ainda

estamos longe de chegar à ilha do tesouro.

Sylvia Orthof, em A poesia é uma pulga escreve os seguintes versos: “A

poesia é uma pulga/ de pular não tem receio,/ adora pular na escola.../ só na

hora do recreio!”. Lúdicos e divertidos, mas ensejam uma preocupante reflexão:

que lugar a poesia tem assumido na escola? A poesia enquanto brincadeira,

enquanto jogo, só pode frequentar a escola fora da sala de aula? Se a poesia

que pula só faz suas artes no recreio, é a poesia parada, desanimada que tem

feito parte das aulas?

Luis Camargo apresenta as raízes dessa difícil relação entre a poesia e

a escola:

Pode-se dizer que, no Brasil, o gênero poesia infantil surge de
braços  dados  com  a  escola,  visando  principalmente  a
aprendizagem da língua portuguesa. Não são os escritores que
querem  ampliar  seu  público,  escrevendo  também  para
crianças,  mas  os  professores  que  começam  a  organizar  e
escrever antologias de textos em prosa e verso para utilização
como livros de leitura escolar. (CAMARGO, 1999, n.p.)

Para Vera Maria Tietzmann além dos aspectos históricos, decorrentes

da  associação  que  se  fez  desde  a  gênese  da  poesia  infantojuvenil  entre

poemas e conteúdos programáticos, precisam ser levados em conta também

aspectos culturais:

Faz parte da nossa tradição cultural valorizar a racionalidade
em  detrimento  da  intuição.  É  o  que  a  escola  faz,
compartimentando currículos e avaliando o desempenho dos
alunos em termos numéricos. Tudo é regido pela lógica, não há
lugar  para a emoção ou para a subjetividade.  As disciplinas
nobres e valorizadas são as que estimulam o raciocínio. As que
demandam  intuição  e  criatividade,  como  as  artes  em  suas
várias manifestações, ficam longe dos currículos das escolas
que se proclamam ‘sérias’. (SILVA, 2011, n.p.)

 

Ligia  Averbuck  alinha-se  ao  mesmo  pensamento  de  Vera  Tietzmann

Silva,  e  aponta,  em sua  visão,  como o  desprestígio  relegado  à  linguagem

poética se reflete no comportamento do professor:
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O  preconceito,  que  atinge  todas  as  esferas  da  vida  social,
estende-se à escola,  motivando no professor uma atitude de
desinteresse  e  até  mesmo  um  certo  mal-estar,  ou  culpa,
quando  ele  ocupa  suas  aulas  com  o  trabalho  com  textos
poéticos. [...] Ao excluir a arte de seus roteiros programáticos, a
escola  apenas  espelha  a  atitude  da  sociedade  em  geral.
(AVERBUCK, 2010, n.p.)

Já o professor Armando Gens chama a atenção para uma questão que

situa essa problemática no âmbito mesmo do literário, ao criticar, no espaço

escolar, a hegemonia da prosa em detrimento da poesia:

Contos,  crônicas,  fábulas  tomam  a  posição  dianteira  em
quaisquer projetos de leitura e, consequentemente, os alunos
adquirem maior redundância em formas narrativas canônicas,
com  princípio,  meio  e  fim,  cujos  princípios  de  coesão  e
coerência  (internas  ou  externas)  fornecem  as  garantias  de
sentidos  controlados  pelos  princípios  da  verossimilhança
(GENS, 2010, p. 6)

Marisa  Lajolo  aborda  a  questão  do  ponto  de  vista  metodológico;  a

pesquisadora ressalta que a experiência de leitura mediada que acontece na

escola é “coletiva, dirigida, planejada e limitada no tempo e no espaço” (1997,

p. 44), em muito divergindo da vivência dos alunos enquanto leitores fora do

espaço escolar, marcada pela individualidade, liberdade e flexibilidade. Lajolo

preconiza uma metodologia que deva “sempre ser centrada no significado mais

amplo do texto, significado que não se confunde com o que o texto diz, mas

reside no modo como o texto diz o que diz” (1997, p. 50)

Ainda no campo da pedagogia da leitura de poesia, Gens afirma que: “O

poema, muitas vezes, não consegue escapar das abordagens regularizadoras,

quando o submetem a um tipo de leitura técnica que se ocupa de questões

formais e paráfrases” (2010, p. 5). Sônia Monnerat, em estudo denominado “À

procura da poesia na escola”, no qual investiga a forma como o texto poético é

explorado  didaticamente  por  livros  escolares  de  Português  e  de  Literatura,

ratifica  esta  visão,  ao  analisar  a  natureza  das  atividades  propostas,

encontradas  nos  livros  didáticos  pesquisados,  para  os  poemas  de

Classificados poéticos, obra de capital importância na produção de Roseana
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Murray, da qual tratamos em diferentes partes deste trabalho, e que a própria

estudiosa  designa  como  antológica.  Monnerat  descreve,  num  primeiro

momento, uma série de atividades em que os poemas dos  Classificados são

utilizados  como  base  comparativa  para:  caracterizar  diferenças  entre

classificados e outros gêneros textuais, ou para, opondo o discurso ficcional e a

realidade, estabelecer distinções entre ambos, definindo, assim, o que seria

próprio  da  linguagem poética  (1997,  p.  242).   Num segundo  momento,  ao

analisar as ocorrências de  processos de reutilização poética, a pesquisadora

conclui que esta proposta didática pode ser observada com mais frequência

nos livros escolares de “8ª série e, sobretudo, de 2º grau” (1997, p. 251), mas

muito  pouco  nos  de  primeiro  segmento,  citando  como  únicas  exceções

observadas  nas  séries  iniciais,  três  autores  que  propõem  atividades  de

reescrita  justamente  com  poemas  dos  Classificados  poéticos de  Roseana

Murray. 

Ou seja, tomando-se um mesmo conjunto de poemas como referência,

aqueles  que  compõem  o  livro  mais  conhecido  da  escritora,  todas  as

abordagens  encontradas  nos  livros  didáticos  por  Sônia  Monnerat  são  de

natureza formal ou parafrásica, exatamente como afirmou o professor Armando

Gens.

Esse panorama metodológico vai  de encontro ao que preconizam os

Parâmetros  Curriculares Nacionais,  acerca do que seria  ideal  na prática de

reflexão sobre a língua.   Propostas de cunho formal são caracterizadas por

esse importante documento norteador,  como  metalinguísticas,  pois definidas

como “atividades relacionadas a um tipo de análise voltada para a descrição,

por meio da categorização e sistematização dos elementos linguísticos” (PCN,

2000,  p.  38).  E,  segundo  os  PCN,  deveriam  ser  secundárias,  dando-se

preferência,  sobretudo  nos  primeiros  ciclos,  às  atividades  epilinguísticas,

entendidas como espécie de análise linguística em que não há preocupação

com  a  “categorização,  classificação  ou  levantamento  de  regularidades  da

língua” (2000, p. 38). Os Parâmetros defendem, portanto, a importância de que

sejam  criadas,  prioritariamente,  situações  didáticas  em  que  o  aluno  possa

refletir sobre os diferentes recursos expressivos de que pode se valer o autor
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de um texto – sendo a  paráfrase um destes recursos, mas não o único, que

merece ser analisado e explorado em sala de aula. 

A  própria  Roseana  Murray,  que  tem  por  hábito  visitar  escolas  para

divulgar  seus livros e travar  contato mais próximo com seus leitores,  relata

certo incômodo e incompreensão pela forma como o trabalho com a poesia é

conduzido no ambiente escolar:

Quando converso com meus leitores infantis, eles perguntam
sempre:  ‘quantos  livros  você  já  escreveu?’  ou  ‘em  que  ano
você começou a escrever?’ ou ‘quantos anos você tem?’. Não
sei como isso pode emocionar  alguém. A leitura deveria ser
mais interligada à vida e não algo estanque. Você lê um livro e
ele  está  sempre  misturado  com  tudo.  Quando  se  faz  essa
fusão com o texto, a leitura fica apaixonante, a partir do leitor.
Deveria haver uma maneira de envolver a leitura com outras
matérias.  Mas  é  tudo  muito  separado.  Embora  na  moda,  a
interdisciplinaridade  nunca acontece.  Todo mundo que mexe
com leitura, ou pensa nisso, acha que o uso escolar da leitura
deveria estar ligado ao prazer. (GARCIA, 2000, p. 155)

O  depoimento  de  Roseana  Murray  denuncia  o  comportamento

estereotipado dos alunos diante de uma poeta. É inevitável identificar que essa

postura é condicionada por uma visão de poesia que é reflexo da abordagem

didática com que o gênero lhes foi apresentado. Nesse ponto, todos os que se

dedicam  à  difusão  do  amor  pela  linguagem  poética,  sejam  autores  ou

pesquisadores,  são  unânimes  em  apontar:  o  professor  encontra-se

despreparado para lidar com a poesia em sala de aula. 
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TERCEIRA PARTE: As tênues fronteiras entre o infantil, o juvenil e o adulto na 

poesia de Roseana Murray

1 – Roseana Murray - 35 anos dedicados à Poesia

Aniversário

Para o teu nascimento
o céu se arrumou inteiro:

estrelas escreveram teu nome,
cometas construíram um caminho

com poeiras de luz
para que o destino,

carruagem carregada de sonhos,
pudesse passar.

Para o teu nascimento
os anjos inventaram palavras

nunca antes pronunciadas,
e os jardins secretos

fabricaram flores desconhecidas.

Para o teu nascimento
o universo inteiro 

desfraldou suas velas.

(Pera, uva ou maçã?, p. 27)
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Em 2015, Roseana Murray completa 35 anos de carreira como poeta.

Mas, se pensarmos que escreveu Fardo de carinho ainda em 1979, para seu

filho mais velho, André Murray, poderíamos, já neste ano de 2014, parabenizá-

la por seu  aniversário de três décadas e meia consagrando à nossa infância

palavras nunca antes pronunciadas.

Filha  de  imigrantes  poloneses  judeus,  Roseana  Murray,  nascida  em

1950, não tinha muitos livros em casa. A paixão pela ficção, então, era suprida

pelas histórias inventadas que o pai  lhe contava,  por  um tio  que lhe trazia

revistas e livros, pela biblioteca de uma amiga onde ia ler o Sítio do Pica-pau

amarelo e  pela  avó  materna  que  guardava  numa  cristaleira  o  Tesouro  da

Juventude. Tímida, vivia numa casa na qual as lembranças da guerra ainda

eram muito próximas;  então, fazia dos livros o seu refúgio e misturava sua

realidade pouco atrativa com a fantasia inebriante das narrativas.

Aprendeu a ler no pré-escolar, adorava seus cadernos de caligrafia, era

ótima em redação e fazia aula de declamação. Dizia que queria ser astrônoma.

Quando eu era pequena
queria ser astrônoma,
sonhava com lunetas
e mapas celestes.
Não deu, a vida foi me levando
por outros caminhos,
então devagarinho,
fui virando poeta.”

(Lições de astronomia, p. 36)

Quem continua essa história é Hebe Coimbra, organizadora das duas

antologias existentes feitas a partir da obra de Roseana Murray, Poemas para

ler na escola, destinada ao público juvenil, e  Poesia essencial, dedicada aos

leitores adultos. É no posfácio dessa última que narra:

No que hoje seria o sexto ano do ensino fundamental teve uma
professora  maravilhosa  que  deu  a  ela  de  presente  o  poeta
Vinicius  de  Moraes.  Apaixonou-se.  Mas  seguiu  lendo  mais
prosa do que poesia. Embora não lembre o que entendia, lia
Sartre e, aos 14 anos, já havia lido toda a obra de Kafka. No
segundo grau, entrou na Aliança Francesa e, desde o segundo
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ano, lia tudo o que era possível com um dicionário de francês
nas mãos. (MURRAY, 2010, p. 127)

Cumpriu o curso completo da Aliança, inclusive os quatro períodos de

literatura,  que  para  ela  foram  muito  importantes.  Depois  de  uma  tentativa

frustrada, entrou para a faculdade de Comunicação, mas não concluiu o curso. 

Amante  de  escritores  como  Carlos  Drummond  de  Andrade,  Manuel

Bandeira,  Manoel  de Barros, Marguerite Yourcenar,  José Saramago, García

Marquez  e  Gaston  Bachelard,  foram,  na  verdade,  o  franco-uruguaio  Jules

Supervielle  e  Ferreira  Gullar  que  despertaram  em  Roseana  a  vontade  de

escrever poesia. “O primeiro fazia tudo voar, tirava a gravidade das coisas, e o

Gullar me deu licença simbólica com o ‘Poema sujo’ para ser poeta.” (Cruz,

2014, n.p.)

Roseana começou a escrever tarde, com 27 anos, depois de dez anos

de silêncio,  pois  escrevia quando era adolescente.  Eram contos  curtos que

acabaram se  transformando  em poemas  para  adultos.  “Escrevia  para  mim

mesma,  pois  era  uma pessoa perdida  e  tentava achar  meu centro”.  (Cruz,

2014, n.p.)

Sobre o início de sua carreira como autora de literatura para crianças, é

ela mesma quem nos conta:

Em 1979, de brincadeira,  comecei a escrever para meu filho
mais velho, que ficava me rodeando, querendo ler tudo o que
eu escrevia.  Nessa época,  ele estava na segunda série.  Fiz
uns poemas para ele e enviei-os à professora. Ela me mandou
um bilhetinho dizendo que achava legal e que eu deveria tentar
publicar.  Levei-os  para  uma  amiga  ilustradora  e  pedi  sua
opinião:  ‘Está  uma  gracinha.  Eu  vou  ilustrar  e  a  gente  vai
tentar’. Mandamos para várias editoras, em 1980. Aí, a Editora
Murinho,  que  estreou  com meu  livro,  publicou  e,  depois  de
algum tempo, ela faliu. (CRUZ, 2014, n.p.)

Roseana se refere a Fardo de carinho, ilustrado nessa primeira edição

por Elvira Vigna, que viria a se tornar a maior ilustradora da obra de Roseana

Murray. 

Para publicar seu segundo livro, Roseana Murray teve que ir longe. Mais

exatamente a Belo Horizonte, numa viagem de nove horas de ônibus. Soube
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de  uma  editora  chamada  Miguilim,  pioneira  no  lançamento  de  autores

infantojuvenis, e dirigida por escritores como Terezinha Alvarenga, Bartolomeu

Campos de Queirós e Maria Antonieta Antunes Cunha (mãe de Leo Cunha),

que eram ou viriam a ser grandes nomes da literatura para crianças no Brasil.

Antonieta não só gostou dos poemas que Roseana levou, publicando logo em

seguida  No mundo da lua,  como,  julgando-a  promissora,  lançou também o

terceiro livro daquela autora estreante,  Classificados Poéticos, que, como foi

dito, é o maior sucesso editorial da escritora. A Miguilim continua sendo até

hoje, juntamente com a Memórias Futuras, a editora que mais publicou livros

de Roseana Murray.

2 – Panorama de sua obra

Fadas e bruxas
 

Metade de mim é fada,
a outra metade é bruxa.

Uma escreve com sol,
a outra escreve com lua.

Uma anda pelas ruas
cantarolando baixinho,

a outra caminha de noite
dando de comer à sua sombra.

Uma é séria, a outra sorri;
uma voa, a outra é pesada.

Uma sonha dormindo,
a outra sonha acordada.

(Pera, uva ou maçã?, p. 52)
 

Roseana Murray, desde a publicação de seu primeiro título, lançou 54

livros  de  poemas  para  crianças  e  jovens,  16  livros  de  prosa  destinada  ao

segmento infantojuvenil e 7 livros de poesia não-infantil, totalizando 77 títulos

publicados. 

Sua  produtividade  vem crescendo  a  cada  década:  foram 8  livros  de

poemas infantojuvenis de 1980 a 1990; 13 na década de 1990; 22 de 2000 a

2010; e, somente nos primeiros 5 anos desta década, foram 11.  Não é à toa

que Roseana diz de si mesma: “Sou uma padaria poética! Aliás, adoro fazer

pão” (Cruz, 2014, n.p.).  
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Vale  ressaltar  o  contexto  em  que  se  dá  esse  recrudescimento  da

produção poética de Roseana Murray. Segundo João Luís Ceccantini (Aguiar,

2012,  p.  8),  “considerando-se  os  cerca  de  1.500  novos  títulos  publicados

anualmente, têm-se 150 volumes de poesia infantil, o que denota a importância

editorial do gênero”. 

Cabe ainda destacar a constante revalorização da obra da escritora, em

função do permanente resgate de seus primeiros títulos. Roseana já teve 19 de

seus livros relançados, sendo 14 de poesia infantil, o que significa que quase

trinta  por  cento  de  sua  produção  poética  para  crianças  já  foi  recuperada,

considerando que Fardo de carinho,  Lições de astronomia (com o novo nome

Poemas de céu) e  Paisagens, já foram reeditados por duas vezes. Foram 12

relançamentos na primeira década dos anos 2000, e 9 somente nos últimos 5

anos,  o  que  demonstra  o  interesse  das  editoras  e  do  mercado  por  sua

literatura, e propicia a bem-vinda renovação de seu público leitor. 

Somando-se  a  publicação  de  seus  77  títulos  inéditos  as  suas  23

reedições, chega-se ao quantitativo de 100 obras de Roseana Murray lançadas

no mercado desde o começo de sua carreira, o que resulta na excelente média

de quase três livros publicados anualmente ao longo de 34 anos de dedicação

à Literatura.

Inevitável pensar, ainda que não seja o objetivo fazê-lo aqui, no quanto

resultaria enriquecedor um estudo comparativo que analisasse as diferentes

versões dessas obras da autora que foram reeditadas. Veja-se o exemplo do

livro  Duas amigas. Lançado em 1995, pela editora Memórias Futuras, e com

ilustrações de Heloísa Ferreira, foi reeditado em 2005, pela editora Paulus, com

ilustrações  de  Andréia  Resende;  mas,  mais  do  que  a  troca  de  editoras  e

ilustradoras, o relançamento foi marcado também pela: total reformulação do

projeto gráfico, incluindo inserção de cores e aumento do tamanho da página;

alteração significativa do texto, em prosa poética; e, mais curioso, supressão

da proposta pedagógica original de valorização étnica. Em sua primeira edição,

o livro fez parte de uma coleção denominada Orgulho da raça, organizada por

uma pesquisadora de Estudos Afro-Brasileiros e, trazia, explicitamente, uma

menina  negra  como  uma  das  duas  amigas.  Essas  marcas  de  literatura

engajada foram suprimidas por ocasião do relançamento da obra, apenas 10
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anos  depois.  Uma  investigação  e  análise  mais  minuciosas  de  todas  essas

alterações  pelas  quais  o  livro  passou,  propiciariam  não  só  uma  maior

compreensão de como se processa a produção literária de Roseana Murray,

mas  também  ensejariam  reflexões  valiosas  sobre  a  evolução  da  literatura

infantil, sobre as transformações no mercado editorial e talvez mesmo sobre as

nuances de importantes aspectos socioculturais de nosso país.

Retomando nosso passeio pelo conjunto da obra de Roseana Murray,

cabe apresentar o expressivo reconhecimento que vem recebendo desde que

começou a se dedicar à poesia para crianças e jovens no Brasil. Ao longo de

todos esses anos,  recebeu as  mais  diversas condecorações.  Da Fundação

Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), em 1986, o Prêmio Orígenes Lessa

– o melhor livro para o jovem, por  Fruta no Ponto. E o  Prêmio Odylo Costa,

Filho – o melhor de Poesia nos seguintes anos: 1992, ano de criação da láurea,

por  Tantos Medos e Outras Coragens; 1997, por  Receitas de Olhar; e 2013,

por Diário da Montanha. Destaque-se que Roseana Murray, com essas quatro

premiações,  tornou-se  a  escritora  mais  premiada  pela  FNLIJ  por  livros  de

poesia.

Em 1984,  Classificados poéticos foi  finalista do  Prêmio Bienal.  E, em

1990, a autora foi agraciada com o Prêmio Associação Paulista de Críticos de

Arte, para o livro Artes e Ofícios.

No  biênio  1993-1994,  passou  a  fazer  parte  da  Lista  de  Honra  do

International Board on Books for Young People. A autora foi escolhida pelo livro

Tantos  medos  e  outras  coragens.  Essa  honraria  acontece  através  de  uma

seleção, feita de dois em dois anos, desde 1956, de um escritor, um ilustrador

e  um  tradutor  de  destaque,  de  cada  um  dos  países  membro  do  IBBY.

Guardadas as diferenças do mercado editorial de 20 anos atrás, a entrada de

Roseana na listagem deste prestigioso organismo internacional de promoção

da  literatura  infantil,  equivaleria  a,  em números  do  mercado  atual,  ter  sido

selecionada  no  universo  de  aproximadamente  3.000  títulos  infantojuvenis

lançados bianualmente.

Ganhou, em 2001, o Prêmio de Melhor Livro de Literatura Infantil  da

Academia Brasileira de Letras, juntamente com o ilustrador Roger Mello, por
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Jardins, obra que recebeu ainda da FNLIJ o Prêmio “Glória Pondé” de melhor

Projeto Editorial de 2002. 

Em 2006, Desertos foi finalista do Prêmio Jabuti.

Além  de  todas  as  láureas  citadas  anteriormente,  receberam  o  selo

Altamente  recomendável da  FNLIJ,  os  livros:  Classificados poéticos (1984),

Artes e ofícios (1990),  Três velhinhas tão velhinhas (1994), Felicidade (1995),

O mar  e os sonhos (1996),  Recados do corpo e da alma (2002),  Rios da

alegria (2005),  Território de sonhos (2006) e  Desertos (2006). Como a FNLIJ

não divulga os ganhadores desse título, apenas diretamente às editoras, não

tivemos acesso a todos os livros agraciados.

Em 2014, a autora foi selecionada para fazer parte do Catálogo da Feira

de Bolonha,  o maior evento literário  mundial  de Literatura Infantojuvenil,  na

categoria Poesia, com dois títulos:  Abecedário poético de frutas e  Quem vê

cara  não  vê  coração.  O  catálogo,  cujo  objetivo  é  divulgar  a  literatura  para

crianças e jovens produzida no Brasil, é organizado pela FNLIJ desde 1977. No

presente  ano,  em  que  o  Brasil  está  sendo  o  país  homenageado,  foram

selecionadas 177 obras, entre 910 títulos concorrentes a integrar a publicação.

A autora já havia feito parte também do Catálogo em 2011, com o livro Carteira

de Identidade. 

Mas, tão relevante quanto comprovar a importância da obra de Roseana

Murray,  traduzida  em prêmios  e  números  do  mercado  editor,  é  desvendar

algumas das muitas facetas que a poetisa assume em seus versos, e que seu

eu-lírico assume em  Fadas e bruxas,  com que inauguramos esta seção do

capítulo. A dualidade, expressa pelas antíteses do poema, fada/ bruxa, lua/ sol,

diurna/ noturna, seriedade/ alegria, leveza/ peso, sonho/ realidade, convertem-

se, no conjunto da produção poética da escritora, numa gama de colorações

que, antes de se contraporem, se harmonizam. Algumas dessas características

mais globais da escrita de Roseana é que abordaremos a partir de então.

Acreditamos, antes de tudo, que Roseana Murray alinha-se com Edgard

Morin que, no texto A fonte de poesia (2005), preconizou a volta ao tempo em

que poesia e vida cotidiana estavam imbricados; o autor defende, como única

saída para os males da modernidade, a conjunção dos estados prosaico, mais

ligado  à  razão  e  às  coisas  práticas,  com  o  estado  poético,  relacionado  à
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emoção e às artes, e a escritora, como pudemos observar nos momentos de

contato  que  tivemos  com  ela,  parece  fazer  de  sua  biografia  e  de  sua

bibliografia uma só coisa,  quer dizer,  há uma profunda coerência entre sua

forma de  viver  e  aquilo  que  transborda  nas  vozes  dos  eus-líricos  de  seus

poemas. Se a autora, por exemplo, divide seus dias entre seu chalé nas serras

de Visconde de Mauá e sua casa em frente ao mar de Saquarema, sua obra

reflete esses habitats, como vemos nos títulos Diários da montanha e O mar e

os sonhos.

A esse propósito, a obra de Roseana também confirma o que sustenta a

professora  Vânia  Maria  Resende (1997)  quando  diz  que  “a  primeira  leitura

poética que se pode fazer [...] é sobre os sons e as formas da natureza”; algo

facilmente  constatável  se  observarmos  os  diversos  títulos  da  autora  que

também remetem a elementos da natureza, como: Desertos, Jardins, Poemas

de céu,  Fruta no ponto,  No final do arco-íris,  No mundo da lua,  Arabescos no

vento, Quatro jabutis, entre tantos outros. “Passei a maior parte da minha vida

dentro da natureza”, ratifica a poeta (Baldi, 2007, n.p.).

Partindo dessa constatação, Sonia Maria dos Santos Menezes, em sua

dissertação  de  Mestrado,  única  pesquisa  que  encontramos  inteiramente

dedicada à obra de Roseana Murray, procura identificar quais elementos da

natureza ganham maior relevância na poesia da autora. Tomando por base a

teoria de Gaston Bachelard, segundo a qual a imaginação criadora dos poetas

tem sempre como matéria-prima básica os quatro elementos fundamentais -

água, terra, fogo e ar –, a pesquisadora conclui: “as imagens obsessivas tanto

da  água  quanto  do  ar,  na  poética  de  Roseana  Murray,  constituem-se  em

elementos da matéria humana e voltam sempre em metáforas novas a cada

poema” (Menezes, 2004, p. 55). Para comprovar o que diz, Menezes relaciona

inúmeros  exemplos  em  que  água  e  ar  aparecem  na  obra  da  poeta

transubstanciados  simbolicamente  em imagens  de  barcos,  pássaros,  vento,

sereias,  nuvens,  poços,  suspiros,  rios,  chuva  e  muitas  outras.  Mas,  leitora

declarada de Bachelard - como já sinalizamos anteriormente -, Roseana, como

para se redimir com o  fogo e a  terra,  os dois elementos bachelardianos de

menor destaque em sua obra, escreve  Os quatro cantos. Os poemas desse
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livro, inédito, foram publicados esparsamente em Poemas para ler na escola.

São versos como:

Tarde

No instante impreciso
em que o sol lava o céu
com fogo,
em que as últimas 
luzes da tarde
incendeiam o mar,
meu corpo lampeja,
mergulho no tempo
e danço.

(Poemas para ler na escola, p. 23)
Chão

Meu universo é um chão
de terra,
aí fermentam as palavras,
os símbolos, os sons
com que me unto
todos os dias para atravessar
a ponte entre a poesia e as horas.

(Poemas para ler na escola, p. 40)

Outra característica marcante da produção poética infantil de Roseana

Murray dialoga com o que defende Ítalo Calvino em  Seis propostas para o

próximo milênio;  já  no  primeiro  capítulo  do  livro,  o  autor  italiano diz  que a

Literatura poderia ser dividida entre os autores que quiseram lhe conferir peso,

e outros que buscaram lhe conferir  leveza.  Calvino articula Literatura e vida,

entrelaçando  referências  literárias  e  divagações  sobre  a  existência,  para

celebrar a Leveza como um modo de ver o mundo, em contraposição ao peso

opressivo da realidade em que vivemos. E, fazendo referência à própria obra,

ainda assume: 

No mais  das vezes,  minha intervenção  se traduziu  por  uma
subtração do peso; esforcei-me por retirar peso, ora às figuras
humanas, ora aos corpos celestes, ora às cidades; esforcei-me
sobretudo  por  retirar  peso  à  estrutura  da  narrativa  e  à
linguagem. (CALVINO, 1990, p. 15)
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Roseana Murray, em entrevista que nos foi concedida, endossa nossa

afirmação, ao declarar: “Sempre busquei a escrita do Calvino na minha escrita”

(Cruz, 2014, n.p.).  Pois leveza é justamente uma das marcas principais que

permeiam toda a obra de Roseana.

Outro  aspecto  importante  da  produção da  autora,  que já  analisamos

detalhadamente na primeira parte deste trabalho, é sua filiação, no contexto da

poesia  infantojuvenil  contemporânea  brasileira,  à  vertente  que  Leo  Cunha

apresenta como “lírica”, uma das quatro que ele identifica, e a qual caracteriza

como: “aquele texto que oferece (por parte do escritor) e permite (ao leitor) um

mergulho interior,  um extravasamento da alma e/ou das emoções, um olhar

reflexivo ou emotivo sobre o mundo, o homem, a vida” (2013, p. 62).

E Gláucia Luiz, em dissertação de mestrado em que analisa a obra da

autora e de dois outros poetas infantojuvenis, define:

As  obras  de  Roseana  Murray  provocam  o  descobrir-se,
sugerem uma nova maneira de ver o mundo e o outro como
integrante  de  sua  vida,  a  abertura  de  caminhos  de
conscientização humanitária, além de responder à necessidade
poética.  Vemos  aqui  uma  estreita  relação  entre  os  textos
produzidos por Roseana Murray e os textos-vida trazidos pelo
ser humano, isso provoca no receptor uma identificação tanto
por  seus  textos-vida  como  pelo  texto  poético.  Os  títulos
sugerem a delicadeza necessária para voltar-se para si e para
o  outro,  assim  reafirma  a  função  renovadora  do  discurso
poético na reumanização do ser humano. (LUIZ, 2007, p. 42)

Nesse aspecto, é admirável  perceber o quanto a poesia de Roseana

Murray está impregnada de suas vivências e de seus afetos. Inúmeros livros da

autora foram criados em parceria ou em homenagem a parentes, amigos ou

seres queridos. São muitos os exemplos:  Lá vem o Luis foi escrito para seu

primeiro  neto;  Retratos tem  personagens  inspirados  em  pessoas  de  sua

família;  as  Três  velhinhas  tão  velhinhas são  inspiradas  em  duas  tias  de

Roseana, Cecília e Alice, e em sua mãe, Bertha, que eram inseparáveis;  Um

avô e seu neto reproduz a relação entre o pai e o filho mais velho de Roseana,

André  Murray;  Poemas  e  comidinhas, por  sua  vez,  foi  preparado  em

dobradinha com André, que é chef de cozinha; Caixinha de música é fruto de

uma parceria poético-musical com seu filho músico Guga Murray; Fio de lua &
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raio de sol foi escrito a quatro mãos com sua nora, Patricia de Arias, mulher de

Guga;  Residência no ar e  No cais do primeiro amor foram ilustrados por sua

irmã e artista  plástica,  Evelyn  Kligerman; e ainda,  Um deus para 2000,  em

parceria com Juan Arias, seu marido; Um cachorro para Maya dedicado à filha,

Maya, de seu marido; e Kira escrito para a neta de Juan. 

No campo dos afetos não humanos, temos  Uma gata no coração, em

homenagem a sua gata Babel;  Nana escrito para sua outra gata de mesmo

nome; Luna, Merlin e outros habitantes, para vários animais de estimação que

possuiu; e Quatro jabutis, sobre seus quatro quelônios de estimação.

Sem falar  nas dezenas de poemas que possuem ligação direta  com

suas experiências e com seus amores. 

Sônia Menezes, no estudo a que nos referimos anteriormente, alega que

“na  poesia  de  Roseana  Murray,  acontece  o  que  Bachelard  chama  de

‘superlativo  da  felicidade  embalada’;  sua  obra  é  carregada  de  imagens  de

doçura, de uma felicidade latente” (2004, p. 33).

Isso pode ser plenamente constatado no poema que se segue:

Noite de São João

Na noite de São João
as estrelas pensam
que são balões,
e a lua em chamas
se derrama na fogueira.
Uma a uma, as bandeirinhas
vão fugindo dos quadros
do Volpi
e enfeitando a cidade
de todas as cores 
e assombros.
Tem forró e casamento
na roça,
tem documento assinado
pelo rei
moça bonita de vestido de chita,
canjica, pé-de-moleque
e quentão.
Na noite de São João
ninguém fica triste,
ninguém fica sozinho,
e a festa só acaba
quando o sol volta
do Japão.
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(Pera, uva ou maçã?, p. 14)

“Noite de São João” descreve uma festa religiosa e popular que, embora

seja  mais  tradicional  nas  cidades  pequenas,  ainda  acontece  também  nos

grandes centros. Os versos compõem um cenário em que figuram elementos

típicos do folguedo e que certamente acionam a memória afetiva do leitor que

já se regozijou num festejo  como esse:  a  fogueira,  o  forró,  a  quadrilha,  as

comidas,  etc.  A  atmosfera  criada  pela  poeta  remete  a  sentimentos  como

prazer,  divertimento  e  alegria.  Mas  o  que  confere  realmente  ao  texto  sua

essência  poética  são  os  recursos  linguísticos  expressivos,  que  projetam

imagens oníricas na imaginação do leitor. Isso se dá principalmente pelo uso

da  personificação,  caso  das  estrelas  que  pensam que  são  balões,  das

bandeirinhas que fogem dos quadros de Volpi e do sol que parece voltar com

mala e cuia do Japão simplesmente porque quis vir embora e não porque é

regido por ciclos imutáveis da natureza.  Constituem ainda imagens belas e

instigantes a  lua em chamas que  se derrama na fogueira e a  cidade  que se

enfeita  de  assombros.  Quer  dizer,  pelas  mãos  hábeis  de  Roseana,  uma

simples festa típica ganha contornos de verdadeira celebração mágica. O olhar

do poeta é capaz de ver a realidade como ela é - como nós vemos - e de uma

outra maneira muito especial; qual das visões ele vai nos transmitir através de

seus versos dependerá da sua verdade. A verdade de Roseana Murray tem

quase sempre horizontes positivos, regeneradores ou esperançosos.

Essa marca, que perpassa toda a obra de Roseana, ganha contornos

muito característicos num conjunto de títulos da autora. Em Receitas de olhar,

Lições de astronomia, Manual de delicadeza e Recados do corpo e da alma, a

poeta se vale de uma mesma solução formal para embalar, criativamente, os

poemas que integram esses livros. Pois, assim como Eucanaã Ferraz que, ao

final da apresentação de sua antologia Veneno Antimonotonia (2005, p. 9), diz,

ironicamente, “Este texto não é uma bula”, Roseana compõe um  receituário

que não prescreve,  lições que não ensinam, um manual que não descreve e

recados que não informam. Ao menos não como tradicionalmente fazem tais

gêneros  textuais.  Se  a  poesia  já  é  por  si  só  uma forma de  subversão  da

linguagem - a língua destituída de seu caráter comunicacional imediato, literal -
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os  poemas  desses  livros  subvertem  duplamente  os  gêneros  textuais  que

emulam. Ao tomar emprestados de tais gêneros o padrão formal e/ou o léxico

característicos, e reconstruí-los pela ótica da poesia, a autora corrói seu uso

cotidianamente utilitário. A armadilha da poetisa consiste em atrair o leitor com

uma forma textual de uso prático, habitual e corriqueiro, para lançá-lo numa

experiência literária metafísica repleta de sensações e emoções. Desarmado

por acreditar estar penetrando num universo conhecido, potencializa-se sobre o

leitor o efeito metafórico e metonímico dos poemas. É como se, ao manter suas

formas, mas diluindo seus conteúdos pragmáticos e preenchendo-os com a

fórmula do sublime, Roseana resignificasse o utilitarismo da época moderna.

Vejamos exemplos da força que resulta desse recurso: 

Receita de desamarrar os nós

desamarre os nós do sapato
depois desamarre os pés
desamarre os laços inúteis
os nós do que não serve mais
desamarre o barco do cais
os nós das janelas
e então deixe que o vento...

(Receitas de olhar, p. 24)

Três Marias
                   Pro Manuel Bandeira

Há bilhões e bilhões de anos
lá estão as três Marias
juntinhas
observando o que se passa
na terra e no céu.
Andam sempre de saias rendadas
e como falam da vida alheia!
Serão primas ou irmãs?
Serão viúvas solteirinhas?

(Lições de astronomia, p. 21)

Com delicadeza
abrir as gavetas
que guardam
as palavras de seda [...]

(Manual da delicadeza, 2001, p. 10)
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Nome

Escrevo teu nome
com a luz que apanho
com a boca
pelas frestas da janela
antes da manhã chegar 
[...]

(Recados do corpo e da alma, p. 39)
Marisa Lajolo possui uma visão que se coaduna com, e referenda, as

concepções de poesia de Roseana Murray, que apresentamos até aqui:

Não é, entretanto, por inspirar-se no cotidiano nem por assumir
a ingenuidade do olhar infantil perante o mundo que a moderna
poesia brasileira para crianças renuncia à profundidade. Nesse
sentido, ela incorpora bem outra lição modernista: a de que o
lirismo mais profundo pode ser trabalhado através dos temas
mais prosaicos e mais cotidianos.” (LAJOLO, 1997, p. 152)

Interessante ainda chamar a atenção para a diversidade de propostas

editoriais  e  literárias,  para  além  da  poesia,  que  identificamos  na  obra  da

escritora. Encontramos em sua produção, títulos tão diversos quanto: O buraco

no céu e Criança é coisa séria, livros de caráter paradidático que se propõem a

divulgar, respectivamente, o perigo do furo na camada de ozônio, e o Estatuto

da Criança e do Adolescente; coleção de livros informativos, “As Profissões”,

com títulos como O advogado e a advogada,  entre outros;  Estação lunar, na

verdade, uma agenda permanente repleta de excertos de versos da autora; A

bela adormecida e outros contos, que traz narrativas populares recontadas por

Roseana;  Arabescos no vento e  O xale azul da sereia, dedicados ao haicai,

tipo de poema de forma fixa tradicional na cultura japonesa;  A bruxa da casa

amarela e  Variação  sobre  silêncio  e  cordas,  publicados  como  e-books e

disponíveis apenas no site de Roseana; além de quatro traduções de obras

infantis,  duas de seu marido Juan Arias e duas feitas a partir  de obras em

Língua Francesa, caso de O circo catástrofe, de Benjamin Chaud, por exemplo.

Mas, se esse caleidoscópio de olhares poéticos que Roseana dirige ao

mundo,  e  suas  entranhas,  resulta  numa  obra  multifacetada,  cuja  riqueza

temática e formal permite até que a utilizemos como contraponto para traçar
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um painel  crítico,  sincrônico  e  diacrônico,  da  poesia  infantil  brasileira,  essa

mesma pluralidade dá margem a críticas, como a que faz o pesquisador Hélder

Pinheiro:

Há um fenômeno novo no âmbito da poesia para crianças no
Brasil  da  década  de  1980  para  cá:  os  poetas  e  poetisas
publicam muitos livros. Há autores com mais de dez livros de
poemas para  crianças...  Acho  arriscado.  Alguns,  como Elias
José, falecido recentemente, e Roseana Murray, têm poemas
muito significativos, mas talvez pudessem ter feito uma espécie
de antologia da própria obra, fazer uma filtragem. Aliás, talvez
em qualquer arte seja bom evitar o excesso de publicação e
demorar-se mais sobre os temas para encontrar soluções mais
significativas. (ALVES, 2010, n.p.)

Mas no que se refere à obra de Roseana Murray, qual é o papel que ela

atribui a sua própria poesia? Que olhar a poeta dirige à realidade que a cerca e

de que forma acredita que pode atuar sobre ela? Que maneira de ver o mundo

guia a transubstanciação que ela opera ao decodificar a vida real em matéria

literária? 

O poema abaixo nos indica um caminho para respondermos a essas

questões:

Jogo da verdade

A verdade é um labirinto.

Se digo a verdade inteira,
se digo tudo o que penso,
se digo com todas as letras,
com todos os pingos nos is,
seria um deus-nos-acuda,
entraria um sudoeste
pela janela da sala.
Então eu digo
a verdade possível,
e o resto guardo
a sete chaves
no meu cofre de silêncios.

(Pera, uva ou maçã?, p. 13)
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Nele,  o  eu-lírico  trata  de  uma  forma  muito  peculiar  de  lidar  com  a

verdade,  que  todos  praticamos  em  nossas  vidas:  a  necessidade  de

controlarmos nosso  id e filtrarmos nossos pensamentos,  dando voz apenas

àquilo  que  não  cause  desconforto  aos  próximos.  Desde  pequenos  somos

convidados a assinar esse acordo tácito. Existe inclusive a crença de que a

mentira até certo ponto é tolerável, e mesmo necessária para a manutenção do

equilíbrio social. Imagine se todos nós abríssemos nossos cofres de silêncios

cheios de verdades inteiras? 

Processo  dialógico  análogo,  diz  Todorov  (2012),  deve  acontecer  na

relação entre o poeta e seus leitores. Para o crítico literário, não só a poesia,

mas toda a literatura contemporânea tende a ser formalista, niilista e solipsista,

ou  seja,  calcada  no  apuro  técnico,  portadora  de  uma  visão  de  mundo

descrente, e centrada no eu. Por isso, Todorov reivindica um tipo de arte, cujas

manifestações ele chama de grandes obras, em que a verdade, e o amor ao

mundo, naturalmente se expressam, ainda que sob a forma de uma mensagem

aparentemente contrária. Ele diz:

O horizonte do escritor não é a sinceridade, mas a verdade –
um modo de fazer que privilegia o mundo em detrimento do si.
A  criação  artística  possui,  portanto,  uma  dimensão  moral
intrínseca, que não depende da mensagem virtuosa à qual em
maior ou menor grau a obra nos direciona, mas que provém
das exigências que o autor faz de si mesmo. Essa dimensão
pode até permanecer inconsciente para ele, e ele pode mesmo
negar  sua  presença  ou  ir  de  encontro  a  ela  em  suas
declarações explícitas. O amor ao mundo, necessário à criação
de  uma  obra  de  êxito,  deve  distinguir-se  da  mensagem
pretendida pelo autor, que pode também ser de ódio ao mundo
ou aos homens. (TODOROV, 2012, p. 32)

Isso se confirma na poesia de Roseana Murray. Mesmo quando seus

poemas assumem um caráter mais contundente de crítica à realidade, o que

definitivamente não é o tom predominante em sua obra, seus versos parecem

reafirmar seu amor pela vida:

Na cidade

Entre ruas, entre esquinas,
por entre abismos de sons,
a cidade me arranha
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como se me vestisse inteira
de vidro e tecesse em minha
pele fios de arame farpado
ou como se me despisse
de um jeito agudo e por camadas
me deixando exposta e nua,
pobre horizonte sem mar.

(Recados do corpo e da alma, p. 10)
Dessa forma, como diz Roseana em A verdade é um labirinto, e como

afirma Todorov,  fazendo referência à postura que pode e deve ser adotada

pelos poetas, “não é porque é difícil de medir que essa verdade não existe”

(2012, p. 36). Ou, como sustenta Octavio Paz, atribuindo outro sentido para

verdade,  ao tratar da plurissignificação que a palavra pode assumir no jogo

poético: “a realidade poética da imagem não pode aspirar à verdade. O poema

não diz o que é e sim o que poderia ser. Seu reino não é o do ser, mas o do

‘impossível verossímil’ de Aristóteles” (2012, p. 105)

Ainda  assim,  a  verdade de  Roseana  Murray  é,  no  mais  das  vezes,

bastante explícita. Sônia Menezes defende que: “o ser humano, poetizado por

Roseana  Murray,  não  corre  para  a  morte,  nem  é  obcecado  por  ela.  Ao

contrário, é o ser da busca, da procura, da certeza de dias melhores, do porto

seguro, de águas tranquilas.” (2004, p. 52)

A própria escritora, em entrevista que nos foi concedida, endossa essa

maneira de enxergar a realidade:

Acho que a poesia pode emocionar e tocar as pessoas e este
seria  o  primeiro  passo  para  qualquer  mudança.  Vivemos
imersos numa sociedade violenta,  numa cultura da violência,
não existe no mundo uma cultura de paz. Todos brigam com
todos.  Hoje temos muitas guerras,  muitas,  muitas mortes de
crianças e jovens, mulheres, velhos, civis, enfim. Pessoas no
mundo vivem em situações terríveis. Povos inteiros fogem de lá
para cá. Alguém pode ficar imune a isso? Sou uma poeta lírica,
passo muita esperança com a minha poesia e me preocupo
com o mundo. (CRUZ, 2014, n.p.)
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3 – Poemas roseanos – fanopeia, logopeia e melopeia

Bichos de nuvem

Estranhos bichos de nuvem
habitam o céu.

Basta deitar na grama
e olhar para cima:

velozes, os bichos se arrumam
e desarrumam.

Manadas de elefantes,
enquanto caminham,

transformam-se em tigres,
águias, dinossauros.

Basta piscar um olho
e borboletas gigantes

tapam o sol.

Então o vento varre o céu
com vassoura invisível,

e já não há bicho nenhum:
estou só com meus pensamentos.

(Pera, uva ou maçã?, p. 28)

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o título com que nomeamos esta

seção foi tomado emprestado do professor Latuf Isaias Mucci. Pesquisador e

grande entusiasta da obra de Roseana Murray, Latuf faz um trocadilho com

rosiano,  termo que os estudiosos costumam usar para se referir  aos textos

literários  de  Guimarães  Rosa.  Inspirando-se  nessa  alcunha,  Latuf  cunha  a

expressão  poemas  roseanos em  alusão  aos  textos  poéticos  de  Roseana

Murray.
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É importante também salientar que os conceitos de fanopeia, logopeia e

melopeia,  a  partir  dos quais estruturaremos as análises desta seção,  foram

concebidos por Ezra Pound, que assim os define:

Vale dizer, há três ‘espécies de poesia’: melopeia, na qual as
palavras  estão carregadas,  acima e além de seu significado
comum, de alguma qualidade musical que dirige o propósito ou
tendência desse significado; fanopeia, que é uma atribuição de
imagens à imaginação visual;  logopeia, ‘a dança do intelecto
entre as palavras’, isto é, o emprego das palavras não apenas
por seu significado direto mas levando em conta, de maneira
especial,  os  hábitos  de  uso,  do  contexto  que  esperamos
encontrar com a palavra, seus concomitantes habituais,  suas
aceitações conhecidas e os jogos de ironia. (POUND, 1976, p.
37)

Estabelecidas as noções com as quais vamos operar,  iniciamos pela

fanopeia,  categoria  expressiva  muito  significativa  na  poesia  de  Roseana

Murray,  que  tem  alto  teor  imagético.  Aliás,  “Bichos  de  nuvem”,  com  que

abrimos o capítulo, parece metaforizar o que Roseana faz com seus leitores e

o  que  espera  deles.  No  poema,  o  eu-lírico  deita  na  grama e  faz  uma

brincadeira despretensiosa de enxergar bichos nas formas difusas das nuvens.

O jogo é um divertido exercício de olhar, mas que exige silêncio, concentração

e  contemplação.  Para  os  que  dedicarem  seu  tempo  e  apostarem  em  sua

imaginação, basta piscar um olho e visões fantásticas surgirão a sua frente. O

problema é que, hoje em dia, há  vassouras invisíveis e  pensamentos demais

nublando e desviando o nosso olhar. O resultado é que para a maioria de nós,

a  brincadeira  acaba  sendo  apenas  uma  doce  lembrança  dos  tempos  da

infância. Roseana, então, no poema, chama a atenção do seu jovem leitor para

a máxima de Saramago “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. Convite

semelhante a poeta faz, de maneira mais explícita, em “Receitas de olhar”:

nas primeiras horas da manhã
desamarre o olhar
deixe que se derrame
sobre todas as coisas belas
o mundo é sempre novo
e a terra dança e acorda
em acordes de sol

faça do seu olhar imensa caravela
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(Receitas de olhar, p. 45)

Italo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio, faz um alerta

sobre  a  enxurrada  de  imagens  desqualificadas  despejadas  sobre  nossas

retinas atualmente. Para ele, vivemos numa era excessivamente imagética e

isso tem prejudicado nossa real capacidade de olhar, de selecionar e entender

o que se apresenta diante de nossos olhos. O autor italiano chega a propor a

criação de uma “Pedagogia da Imaginação”, que reeducasse nossa visão e nos

ensinasse, no contexto atual, a pensar por imagens. (1990, p. 108)

A  proposta  de  Calvino  é  valiosíssima,  mas  possivelmente

alcançássemos o mesmo resultado se privilegiássemos a linguagem poética

em nossas vidas, pois, como afirma Lígia Cademartori “quando empregadas

poeticamente, as palavras evocam tal abundância de ideias e de sentimentos

que, se comparadas à função que cumprem em outras formas de linguagem,

podem ser consideradas imagísticas” (2009, p. 103)

Maria da Gloria Bordini  não somente reitera a importância da poesia,

como ainda exalta seu potencial imagético se comparada à prosa: 

Estreitamente  ligado  ao  aparato  perceptivo  está  outra  das
peculiaridades da poesia, a imagética, que é a vereda poética
de  desvelamento  das  aparências  sensoriais.  No  poema,  em
grau habitualmente mais elevado do que na prosa, a produção
de sentido se faz interpondo ao referente do signo um outro
referente, ou mais de um, por meio do processo de tropos. O
tropo é um deslizamento da relação signo-referente, efetuado
por associações através de semelhanças (as metáforas) ou de
contiguidades  (as  metonímias).  Tanto  num  caso  quanto  no
outro,  o  complexo  de  referência  projetado  imaginariamente
pelos signos não obedece à correspondência de um para um, o
que  obriga  a  operações  mentais  de  decifração.  (BORDINI,
1986, p. 26)

Um bom exemplo  de  texto  poético  em que  o  processo  descrito  por

Bordini  se  impõe,  exigindo  do  leitor  capacidade  imagética  e  esforço

interpretativo para produção de sentidos, é o poema metalinguístico “O poeta”:

O poeta vai tirando da vida
os seus poemas
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como pássaros desobedientes
e amestrados.

A palavra é o seu castelo
sua árvore encantada,
abracadabra construindo o universo.

(Artes e ofícios, p. 54) 
Nos breves versos do curto poema, Roseana condensa uma série de

metáforas  sobre  o  fazer  poético  que  desafiam  o  leitor  infantojuvenil.  Na

primeira estrofe, o  poema é comparado a pássaros. Uma imagem que não é

difícil de construir, pois pássaros são animais queridos por crianças e jovens e

símbolo tradicional de liberdade. O desafio se impõe quando a poeta atribui

características  peculiares  a  esses  pássaros:  eles  são  desobedientes e

amestrados.  Nesse  momento  a  imagem  se  turva.  E  os  sentidos  também.

Imagina-se  o  leitor  iniciante  fazendo-se  mentalmente,  intrigado,  perguntas

como: Por que eles são desobedientes? E a quem devem obedecer? Como os

poemas podem também ser assim? Na segunda estrofe, os versos continuam

associando algo abstrato,  palavras, a elementos concretos,  castelo e  árvore.

Mas, a árvore é encantada, o castelo é velho conhecido das histórias de fadas

e o  abracadabra também é familiar ao universo infantil. Então, o leitor mirim

chega à conclusão de que a palavra pode ser mágica. Mas as perguntas se

sucedem:  Se a palavra é um castelo, como posso morar dentro da palavra?

Como a palavra pode construir o universo se ela não é uma pessoa, não tem

vida própria? Naturalmente que os processos de interação do jovem leitor com

a poesia não se dá de maneira tão inteligível nem ordenada; e certamente que

o contato com o texto poético passa muitas vezes mais pela emoção do que

pela  razão.  As  especulações  feitas  aqui  servem  apenas  para  mostrar  a

complexa operação que precisa efetivar o leitor para atingir uma exegese bem

construída a partir dos elementos que compõem o poema. O fato é que há a

possibilidade de o leitor diletante não chegar a entender que  tirando da vida

pode ser uma metáfora para tirando da cartola, e não chegue a compor em sua

mente a imagem do poeta como um mágico. Talvez nem tenha sido essa a

ideia  de  Roseana  quando  escreveu  os  versos.  O  que  importa  é  que,

independentemente  do  nível  de  entendimento  a  que  chegue  o  menino  ou

menina, o simples contato com toda essa riqueza linguística e imagética já terá



78

acionado  uma  série  de  mecanismos  mentais  que  certamente  ampliarão  a

capacidade cognitiva do leitor em formação.

Sobre  os  desafios  provocados  no  leitor  por  poemas  como  esse  de

Roseana Murray, Ana Lisboa de Melo explica:

As  imagens  no  poema  são  responsáveis  por  importantes
efeitos no nível semântico do texto. Mais comumente do que na
prosa, no texto poético o signo afasta-se de seu referente, fato
que exige  do leitor  um exercício  criativo  da imaginação.  [...]
Enquanto  figuração  possível  de  uma  realidade  ausente  ou
difícil de exprimir, a imagem não pode ser substituída por outra
vizinha ou similar e menos ainda traduzida por um significado
conceitual. A imagem, fruto da associação de ideias, nasce da
ligação de realidades mais ou menos afastadas (MELLO, 1995,
p. 150)

A pesquisadora  Vera  Tietzmann fez  um levantamento  minucioso das

imagens que mais aparecem na poesia infantojuvenil de Roseana Murray:

Predominam  imagens  impregnadas  de  valor  simbólico
buscadas na paisagem natural ou na paisagem modificada pelo
homem. São as árvores e os ninhos, os gatos, os pássaros e
cavalos,  a  lua  e  as  estrelas,  mas,  sobretudo,  as  águas,  as
nuvens e o vento (...). De presença forte e apelo marcante, a
paisagem marinha se impõe na poética de Roseana:  barcos,
navios,  farol,  oceano,  ondas,  espumas,  peixes  e  redes  são
imagens recorrentes, em que a ação do homem e da natureza
se completam.  Criada pela  mão humana,  a casa,  com suas
possibilidades  de  abrigo  ou  esconderijo,  com  seus  poços  e
gavetas, ou com suas vias de acesso, suas portas e janelas, é
presença insistente na obra desta poetisa. (SILVA, 2011, n.p.)

No poema “Tinta e papel”, do livro Pera, uva ou maçã?, que é nosso livro

guia nesse trabalho, o eu-lírico se compara a um pintor que molha o pincel nas

tintas da natureza para produzir  suas imagens,  seus quadros.  Metafórica e

metalinguisticamente,  é  como  se  a  própria  Roseana  explicitasse  como  se

inspira e bebe nas fontes da natureza para criar as imagens de seus poemas:

Molho o pincel
no azul do mar,
no fogo do céu,
na macia prata da neblina
que cobre a montanha.
Molho o pincel
na luz do girassol,
no corpo verde da esperança,
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e no papel em branco
vão surgindo manchas:
uma casa, um rio, e muito longe
uma menina com as mãos cheias
de estrelas”.
(Pera, uva ou maçã?, p. 36)

Um depoimento da própria escritora referenda tudo o que dissemos até

aqui:

Sou uma poeta da imagem. Eu vejo as imagens antes de tudo
e tenho que correr atrás delas muito depressa para que elas
não  escapem,  e  tenho  que  dar  conta  disso  com  palavras.
(BALDI, 2007, n.p.)

Ou, como diz através dos versos do poema “Xale”:

Brincar com imagens
é só um jeito
de brincar com pedrinhas
ou pedaços de espelho

(Manual da delicadeza de A a Z, p. 27)

Acabamos  de  analisar  como  se  desenvolve  a  fanopeia na  obra  de

Roseana Murray e comprovamos que o alto teor imagético dos poemas da

autora configura um saudável desafio ao leitor, que precisa operar significativos

esforços cognitivos para conjugar a carga semântica do texto poético com a

multiplicidade de imagens que ele sugere, na busca pela produção de sentidos.

Entendemos  que  processo  semelhante  é  exigido  dos  artistas  gráficos  que

detém a missão de transpor em linguagem visual a matéria verbal poética. A

dimensão dessa tarefa pode ser mensurada pelas palavras do ilustrador Roger

Mello, parceiro de Roseana Murray no premiado Jardins e ganhador do Hans

Christian Andersen, o mais importante prêmio da literatura infantil mundial: 

Ilustrar poesia se trata de trabalhar o vazio, e não de preencher
os  vazios.  A  poesia  e  a  imagem  têm  muitos  elementos
semelhantes entre si: ritmo, forma, cor, movimento, silêncio...
Se por um lado, o corpo do poema é por si uma forma, toda
palavra, toda letra é também uma imagem. (BALDI, 2007, n.p.)
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Fazendo, inicialmente, uma análise mais global no conjunto da obra de

Roseana Murray, podemos observar, no que se refere aos projetos gráficos de

seus livros,  certa  irregularidade:  algumas obras editadas com grande apuro

estético e padrão visual sofisticado, e outras com acabamento econômico ou

ilustrações pouco estimulantes e atrativas. O que se constata é que, apesar de

possuir  amplo  reconhecimento  da  crítica  especializada,  e  do  crescimento

década a década de sua participação no mercado (publicou a média de 6 livros

por ano de 2010 até 2014), Roseana não conseguiu conquistar estabilidade e

segurança no que tange à qualidade editorial de seus títulos. Uma prova disso

é que a autora, desde o início de sua carreira, já lançou livros por 36 editoras

diferentes. Ou seja, configura-se uma condição paradoxal da autora em relação

ao mercado editorial: se, por um lado, possui significativa penetração a ponto

de ampliar progressivamente sua produção, por outro, não consegue garantir

que isto se traduza sempre em livros com um padrão de qualidade gráfica à

altura dos textos literários que os integram. A esse respeito, assim se coloca

Roseana:

Publico  por  diferentes  editoras  porque  escrevo demais.  Não
tenho  controle  sobre  projetos  gráficos.  Posso  indicar
ilustradores,  mas a  editora  não  é  obrigada  a  aceitar.  Agora
mesmo um livro lindo saiu pela Moderna, “Poço dos desejos”,
com um papel  horroroso,  uma edição  muito  feia!  O que  eu
posso fazer? Nada. (CRUZ, 2014, n.p.)

A relação entre escritores e seus editores é uma instância à qual o leitor

comum dificilmente  tem acesso.  Outro  depoimento  de  Roseana  parece  ser

bastante esclarecedor sobre os termos em que se dá essa parceria, e deixa

entrever que o caminho entre a pena e a prensa pode ser mais complexo do

que supõe a nossa vã filosofia:

Cada livro tem uma história:  o ‘Carteira de identidade’  sairia
pela  editora  FTD  com  30  poemas.  Tudo  pronto,  eles  me
pediram  para  dobrar  o  número  de  poemas.  Não  sei  como
consegui.  Foi difícil.  Depois  disso,  eles desistiram...  A minha
doce vingança: o livro entrou no PNBE que é o sonho máximo
de qualquer editor. (CRUZ, 2014, n.p.)
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Da mesma forma que em relação às editoras, no que se refere aos seus

ilustradores, a realização visual da obra de Roseana também não se restringe

a  poucos  nomes,  muito  pelo  contrário;  segundo  nosso  levantamento,  nada

menos do que 51 ilustradores diferentes já verteram em imagens a poesia de

Roseana  Murray.  Dada essa multiplicidade de  artistas  e  distintos  estilos,  e

considerando-se que a autora possui uma obra com cento e duas edições, com

projetos gráficos heterogêneos,  torna-se impossível  falar  de uma identidade

visual. 

Dois  ilustradores,  entretanto,  se  destacam neste  conjunto:  Caó  Cruz

Alves, responsável por ilustrar 8 diferentes livros da autora; e Elvira Vigna, a

maior ilustradora da obra de Roseana Murray, tendo criado as ilustrações de

quinze de seus livros. Sobre esta parceria e sobre seu trabalho com os livros

de Roseana, Elvira nos diz: 

Meus desenhos são sempre conceituais. Ou seja, parto de uma
leitura do texto. Não 'enfeito' livro. Se consigo fazer essa leitura
de forma a enriquecer o livro, eu aceito a encomenda. Se não
consigo,  eu não ilustro o  livro.  Nunca aconteceu de eu não
conseguir com um livro da Rose. (CRUZ, 2014, n.p.)

Se podemos falar  em uma tendência predominante na representação

gráfica  dos  poemas  de  Roseana,  aliás,  esta  marca,  não  à  toa,  pode  ser

simbolizada  pelo  conceito  visual  com  que  Elvira  Vigna  ilustra  os  livros  da

poetisa.  Caracterizada  pela  subjetividade,  pela  emotividade  e  mesmo  pela

metafísica,  a  lírica  da  poetisa  se  vê  transmutada  num estilo  composto  por

aquarelas,  traços  fluidos,  finos,  contornos  indefinidos,  silhuetas,  sombras,

linhas  irregulares,  formas  que se  interpenetram,  representações

impressionistas, manchas difusas, imagens não figurativas, pinturas abstratas.

A mesma natureza desta relação intersemiótica que Vigna estabelece com a

poesia de Roseana Murray, pode também ser encontrada na concepção visual

que  outros  ilustradores  definiram  para  diferentes  livros  da  escritora,  como:

Maurizio Manzo, em “Classificados Poéticos”; Juliane Assis, em “Paisagens”;

Evelyn Kligerman, em “Residência no ar”; Sérgio Magalhães, em “Caixinha de

música”;  Edineusa  Bezerril,  em  “Poemas  de  céu”;  Andréia  Rezende,  em

“Recados do corpo e da alma”; Regina Rennó, em “Fio de lua & Raio de sol”; e

a própria Ana Raquel também, em “Lua cheia amarela”.
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No que diz respeito mais exatamente ao projeto gráfico da obra que é o

foco de nosso trabalho, o livro Pera, uva ou maçã?, avaliamos que o conjunto

de ilustrações apresenta unidade de leitura que facilita o mergulho na poesia,

por  apresentar  apenas  um  poema  a  cada  par  de  páginas.  Além  disso,  o

revezamento entre ilustrações e textos na ocupação das páginas ímpares -

sabidamente as que recebem o primeiro olhar e, portanto, maior atenção – dá

liberdade de participação ao leitor no jogo intersemiótico e, consequentemente,

na  sua  produção  de  sentidos.  Destaque-se  ainda  a  oferta  de  espaços  em

branco,  que,  ao  contrário  da  saturação  das  páginas  com  cores  e  formas,

propicia  ao  leitor  espaço  virtual  para  construção  de  suas  inferências  e

elaboração  das  sensações  despertadas  pelo  poema.  Interessante  notar

também a reiteração de elementos visuais simbólicos que se multiplicam em

diferentes ilustrações conferindo certa unidade semiótica aos olhos do leitor,

integrando a percepção total que tem da obra como um todo; o observador

atento perceberá a reincidência de mãos, caracóis, lagartos e balões diluídos

discretamente em várias das imagens.

Quanto aos desenhos de Ana Raquel para o livro, a análise da ilustração

produzida para o poema “Fantasmas”, é bastante representativa da concepção

visual que norteou o trabalho da ilustradora:

Fantasmas

Na noite escura
fantasmas passeiam,
sopram notícias
de outros mundos,
deixam pegadas no vento.
Lavam os esverdeados cabelos
com água de chuva fina,
sussurram com delicadeza
segredos incompreensíveis
em línguas inexistentes,
flutuam de camisola branca
sobre os telhados.
E aos primeiros retalhos de luz
desaparecem numa curva do céu.

(Pera, uva ou maçã?, p. 16)
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Antes de mais nada, cabe entender sobre quais sentidos oferecidos pelo

texto  poético  de  Roseana  Murray  a  artista  criou,  afinal,  como  ensina  Luís

Camargo: “A relação entre ilustração e texto pode ser denominada coerência

intersemiótica  [...]  quer  dizer,  de  convergência  ou  não-contradição  entre  os

significados denotativos e conotativos da ilustração e do texto”  (2010, n.p.).

“Fantasmas” trata de um tema bastante excitante para o leitor infantojuvenil,

pois remete à sensação de medo que, quando trabalhada de maneira criativa e

responsável,  pode  ser  um  motor  de  amadurecimento  emocional,  conforme

atestam  os  estudos  psicanalíticos.  No  poema  de  Roseana,  os  fantasmas

passeiam em vez de assombrar,  sussuram com delicadeza em vez de gritar,

tem  cabelos  verdes, falam  línguas  inexistentes  e  usam  camisola  branca.

Descrições muito mais lúdicas do que apavorantes. Além disso, eles  sopram

notícias, deixam  pegadas no vento e  flutuam,  ações impregnadas de leveza

que sugerem uma atmosfera mais etérea do que de terror. É noite e chove,

mas todos os elementos utilizados pela escritora colaboram para um clima de

suave assombramento. Sem contar que, ao final, os fantasmas desaparecem

com o dia que nasce, num efeito catártico que expurga saudavelmente dos

corações infantis a pontinha deliciosa de medo que possa ter sido despertada

ao longo do poema. Tendo como base de criação esse conjunto expressivo, a

ilustradora  Ana  Raquel  compôs  sua  imagem.  A  ilustração  possui  perfil

cromático  em  que  predominam  as  cores  roxo  e  preto,  entrecortadas  pelo

branco da chuva e dos lençóis, compondo uma paisagem levemente sombria.

A chuva, os lençóis e o quarteirão – cujas casas não se apoiam no solo, dando

a sensação de flutuarem - são traçados com linhas sinuosas, simulando que o

vento  faz  tremular  até  mesmo  as  construções.  Essas,  por  sua  vez,  são

colocadas  numa  perspectiva  que  deixa,  entre  elas,  sugestivos  vãos,  que

aparecem iluminados por lamparinas. Os lençóis balançam ao sabor do vento,

mas misteriosamente em direções contrárias; e um deles aparece em primeiro

plano pairando no ar, ao contrário dos outros que estão presos em varais. Essa

opção,  aliás,  de  não  fazer  as  ilustrações  clássicas  de  fantasmas,  mas

representá-los através da metáfora visual do lençol, parece-nos o ponto forte

da ilustração de Ana Raquel. A leitura visual que a ilustradora fez do poema,
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então, em nossa visão, atende plenamente ao que Luís Camargo define como

um bom trabalho de ilustração:

Se  entendemos  que  a  ilustração  é  uma  imagem  que
acompanha um texto e não seu substituto; e se entendemos
que a relação entre ilustração e texto não é de paráfrase ou
tradução, mas de coerência, então, abre-se para o ilustrador
um  amplo  leque  de  possibilidades  de  convergência  com  o
texto,  convergência  essa  que  não  limita  a  exploração  da
linguagem  visual,  mas,  ao  contrário,  pode  incentivá-la.
(CAMARGO, 2010, n.p.)

A fanopeia, para Ezra Pound, consiste em “projetar o objeto (fixo ou em

movimento)  na  imaginação  visual”;  a  melopeia se  presta  a  “produzir

correlações emocionais por intermédio do som e do ritmo da fala”; e a logopeia

permite “produzir ambos os efeitos estimulando as associações (intelectuais ou

emocionais)  que  permaneceram na  consciência  do  receptor  em relação  às

palavras ou grupos de palavras efetivamente empregados” (Pound, 2006, p.

63).  Já analisamos aqui  as propriedades fanopeicas da poesia de Roseana

Murray. Quanto aos recursos melopeicos, por acreditarmos que são, dentre os

três,  os  de  menor  relevo  na  poética  da  autora,  trataremos  mais  adiante.

Abordaremos agora, portanto, como Roseana opera com a logopeia em seus

versos.

Quando  analisamos  o  potencial  imagético  da  poesia  de  Roseana

Murray,  observamos que na escrita da poeta certo conjunto de imagens era

recorrente. O que podemos notar é que a composição desse painel de imagens

preferenciais  se  constrói  a  partir  de  um  léxico  também  característico.  Um

levantamento  estilístico-estatístico  do  vocabulário  utilizado  por  Roseana

Murray, tendo como base os vinte e quatro poemas do livro que é nosso foco

neste trabalho,  Pera, uva ou maçã?,  demonstra o que disse Pound, ou seja,

que as sensações e pensamentos provocados no leitor são resultado direto da

escolha dos vocábulos e recursos expressivos que o poeta emprega. No caso

de  Roseana,  fica  evidenciado  que  o  discurso  poético  da  escritora  tende  a

gravitar  em torno de determinados campos semânticos,  traço que podemos

perceber mesmo em face da quantidade significativa de livros da autora.  A

análise  dos  dados  apurados  ratifica  diferentes  afirmações  que  fizemos
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anteriormente acerca dos efeitos de sentido que a poeta deseja obter com sua

poesia. Dessa forma, a presença de 20 palavras relacionadas ao elemento ar –

vento (7x), voo, asas, alada, voa, sopram, etc – e 23 ligadas ao elemento água

–  mar (4x),  rio (4x),  chuva (3x),  barco,  sereias,  âncora,  mergulhamos,  etc –

confirmam  a  tese  de  Sônia  Menezes  (2004)  sobre  a  preponderância

bachelardiana desses elementos  na poesia  da  autora.  A ocorrência  por  26

vezes de palavras como  céu  (7x),  sonhos (4x),  pensamentos (3x),  alma, etc,

atesta o lado metafísico dos versos da escritora. A existência de 7 registros da

palavra sol, 5 da palavra luz, além de outras como paz, felicidade, coração (4x),

sonhos (4x), esperança, alegria e outras, reitera a positividade, a emotividade e

a luminosidade da poética de Roseana. E a observação de 17 palavras que

remetem a mistério ou algo não revelado – cofre, segredos, oculto, escondem,

misteriosa,  labirinto,  sombra e  outras  –  constatam  a  intencionalidade  de

Roseana  Murray  em  criar  uma  obra  que  conduza  seu  leitor  numa  busca

autopessoal,  de  conhecimento  do  eu  e  fortalecimento  de  sua  identidade.

Poderíamos  fazer  outras  observações,  mas  estas  são  suficientes  para

comprovar,  ainda  outra  vez,  que,  Pera,  uva  ou  maçã? é  de  fato  um  livro

paradigmático no conjunto da produção de Roseana Murray, e que o universo

lexical utilizado pela autora nele, e em seus outros livros, contribui diretamente

para a produção de sentidos que a poeta almeja alcançar.

O  levantamento  que  acabamos de  fazer  apresenta  as  palavras  em

seus sentidos denotativos, e também em diferentes graus de conotação, mas

sempre destacadas umas das outras. Associadas, artisticamente pela poeta,

elas podem atingir níveis ainda  mais elevados de expressividade, como afirma

Lígia Cademartori:

No fluxo contínuo da fala, as palavras são submetidas, cada
vez  mais,  aos  fins  práticos  da  comunicação,  e  tudo  que
queremos  é  que  sirvam  ao  que  pretendemos  dizer,  sem
surpreender ouvintes ou leitores. Para isso, busca-se diminuir,
tanto  quanto  possível,  o  risco  de  ambiguidade,  maneira  de
garantir  o  recebimento  menos tenso possível  dos conteúdos
que se quer transmitir. Com tal propósito, na fala, assim como
nos textos que cumprem funções práticas, buscamos dominar
os sentidos das palavras, restringi-los, queremos somente que
as  palavras  funcionem,  sejam  úteis,  mas  sejam  também
modestas,  transparentes,  e  não  atraiam  atenção  sobre  si.
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Quando as palavras não cumprem apenas a função de referir-
se a algo, mas, em estado de poesia, passam a atrair atenção
para si mesmas, elas se organizam em unidades recorrentes,
reiterativas,  de  que  o  verso  é  a  feição  mais  conhecida.
(CADEMARTORI, 2009, p. 101)

A  professora  Glória  Pondé  situa  a  questão  no  âmbito  da  história
literária:

O caráter não-narrativo e não-discursivo da poesia acentuou-se
sobretudo  a  partir  do  Simbolismo,  que  rejeitou  o  pendor
descritivo  dos  parnasianos  e  advogou  uma  estética  de
sugestão:  em  vez  da  linguagem  direta,  com  que
expressamente  se  nomeia  o  real,  a  linguagem  alusiva,  que
envolve  de  mistério  os  seres  e  as  coisas;  em vez  do  traço
preciso e delimitador, a evocação sortílega. (PONDÉ, 1990, p.
118)

O poema “Pôr do sol” é bastante ilustrativo desse potencial expressivo

da linguagem poética:

Pôr do sol

O sol, moeda de fogo,
desaparece atrás das montanhas:
labaredas de nuvens
incendeiam o céu.

Então o dia recolhe suas âncoras
molhadas de luz,
e nós, passageiros da vida,
abrimos nossos corações
para o canto das estrelas,
desamarramos os sonhos.

(Pera, uva ou maçã?, p. 30)

No  poema,  palavras  que  podem  ser  encontradas  isoladamente  no

conjunto  lexical  que apresentamos anteriormente,  recombinam-se ganhando

novos sentidos através de metáforas e outras figuras de linguagem, como nas

expressões sol moeda de fogo, labaredas de nuvens, incendeiam o céu, o dia

recolhe  suas  âncoras,  âncoras molhadas  de  luz,  passageiros  da  vida e

desamarramos  os  sonhos.  Isso  pode  ser  visto  também  no  poema  “O
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bambuzal”, também do livro Pera, uva ou maçã?, em que surgem expressões

como  o vento canta,  bambus contam segredos,  e  contam em verde, azul  e

amarelo:

O bambuzal

O vento canta no bambuzal.
Ou será que são os bambus
que contam segredos pro vento?

Os bambus contam pro vento,
em verde, azul e amarelo,
que estão apaixonados
pelas estrelinhas do firmamento...

(Pera, uva ou maçã?, p. 40)

A própria Roseana Murray fala sobre sua relação de criação com as

palavras:

Amo  as  palavras  e  sua  sonoridade  e  principalmente  seus
sentidos, é isso que é maravilhoso na poesia, uma palavra vai
se desdobrando, gosto muito de ambiguidades, sinuosidades.
Às vezes a palavra que a gente quer está escondida e pode
levar até muito tempo para ela aparecer... (BALDI, 2007, n.p.)

Outro poema em que a autora reinaugura a linguagem do dia a dia é

“Cada macaco no seu galho”, no qual a poeta brinca com um conhecido ditado

popular:

É dia de visita na mata:
cada macaco cai do seu galho
para visitar o galho do vizinho.
É um troca-troca na floresta.
é uma confusão, uma festa
[...]
até que o sol se apague
e cada macaco volte para o seu galho.

(Quem vê cara não vê coração, p. 19)

Segundo  Jaqueline  Held,  a  boa  poesia  infantil  possui  função

emancipatória,  proclama  a  liberdade,  é  criativa,  inovadora,  surpreendente,
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desafiadora,  subverte  os  padrões,  é  plena  de  sonoridades,  recria  a  língua,

propõe  jogos  com a  linguagem,  instaura  novos  mundos,  pois  “a  magia  da

palavra nasce do uso imprevisto. Palavra totalmente nova ou palavra saída do

contexto e de significação rotineira” (1980, p. 203). Nesse sentido, pode ser

considerada fantástica, porque “poesia e fantástico se situam no oposto desse

uso social da linguagem. [...] no fantástico, como em poesia, a palavra dá vida,

faz a coisa existir”. (1980, p. 203)

Uma  última  amostra  de  como  Roseana  Murray  se  utiliza  das

propriedades logopeicas da poesia, pode ser conferida no poema “Banquete”,

no qual, através do lúdico, as palavras que nomeiam alimentos triviais de nosso

cotidiano ganham a dimensão fantástica mencionada por Held:

Na minha casa de vento
tem chá de chuva,
bolo de neblina,
empadão de pensamento. [...]
tem macarronada de nuvem
e pastel de trovoada [...]
sorvete de orvalho
pavê de faz de conta
e torta de tempo [...]

Você quer jantar comigo?

(Caixinha de música, p. 13)

No  que  se  refere  aos  aspectos  melopeicos  da  poesia  de  Roseana

Murray, retomemos os últimos versos do poema, “A venda do seu Chico”, do

livro Pera, uva ou maçã?, que já enfocamos em outro capítulo. Nesses versos,

metalinguisticamente, Roseana parece assumir essa feição moderna de seus

textos poéticos, da qual tratamos anteriormente. Após enumerar, em tom bem

humorado, a variedade espantosa de produtos à venda na loja do personagem,

a poeta encerra a poesia da seguinte maneira: “Tem tudo quanto é bobagem/

tem até dicionário de rima!”. A ironia é clara, ficando subentendido que, assim

como  na  “venda  do  seu  Chico”,  nos  poemas  que  ela  cria,  as  rimas  são

totalmente dispensáveis.
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Tanto  o  eu-lírico  do  poema,  como  a  própria  Roseana  Murray,

corroboram a afirmação que fizemos na seção anterior, de que os recursos

melopeicos em sua obra são menos relevantes quando colocados ao lado dos

recursos logopeicos e fanopeicos que utliza: “Minha poesia é muito simples,

uso  pouca  rima,  mas,  tendo  sonoridade,  as  crianças  gostam pra  caramba

porque detona nelas um processo de criação, uma vontade de escrever poesia”

(Garcia, 2000, p. 154).

“Pipa no céu” é um bom exemplo de como a autora emprega os recursos

sonoros da língua:

Pipa no céu

Uma pipa é mais
do que linha e papel,
cola, rabiola, cerol,
uma pipa
é ao mesmo tempo
dança e vento,
redemoinho feito
com pedaços de céu,
é o voo
de quem não tem asas,
é a casa alada
de cada menino,
é o jeito mais simples
de virar estrela cadente.

(Pera, uva ou maçã?, p. 9)

 O poema apresenta uma sonoridade sutil, que se revela através do uso

conciso de diferentes recursos: reiteração de fonemas consonantais (entre os

quais /p/, /l/ ); assonâncias (asas, casa, alada, cada); rimas toantes em /o/ que

se combinam com a presença imediata de uma lateral /l/ (cola, rabiola, cerol);

diferentes marcas de nasalidade (tempo,  redemoinho,  menino);  e  marcação

rítmica que se dá pelo recurso anafórico (é,  é,  é). Mais uma vez é a própria

Roseana quem ratifica nossa análise: “Há uma musicalidade natural na minha

poesia, talvez porque tenha passado a maior parte da minha vida dentro da

natureza, com os sons da natureza e porque amo o silêncio, me alimento do

silêncio e sou muito contemplativa” (Baldi, 2007, n.p.).
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Maria  da  Gloria  Bordini  nos  lembra  quais  os  recursos  melopeicos  à

disposição e quais os mais efetivamente utilizados pelos poetas infantojuvenis:

Ao  se  levantarem  constantes  estruturais  do  poema  infantil,
impõem-se ao ouvido os aspectos fônicos, responsáveis pela
interação concreta entre  texto  e criança,  em termos lúdicos.
Observam-se, nesse sentido,  o predomínio das aliterações e
assonâncias,  a  onipresença  de  rimas  internas  e  finais  –
inclusive servindo de elementos de coerção para a sintaxe do
verso e da estrofe -, a frequência dos recursos onomatopaicos
nos  estágios  mais  precoces  e  a  abundância  de  refrões  em
estágios  mais  amadurecidos.  [...]  Em poemas  para  crianças
pequenas, o esquema rítmico apresenta-se mais sincopado e
simples e,  para crianças maiores,  se torna encantatório pela
repetição  de  padrões  ou  por  fluir  ao  ímpeto  da  dinâmica
semântica.  No  quadro  rítmico,  os  metros  comparecem
regulares e breves na poesia de origem folclórica, com ênfase
nas  redondilhas,  e  irregulares  ou  ausentes  na  poesia  culta
moderna.  Versos  mais  longos  são  típicos  de  lengalengas  e
baladas narrativas. (BORDINI, 1986, p. 63)

Na poesia pós-modernista de Roseana Murray prevalecem, assim, os

versos brancos, a métrica irregular ou ausente e a divisão estrófica livre, muitas

vezes tendo os poemas apenas uma única estrofe. Três características que

podemos constatar em “Pipa no céu”, que acabamos de analisar.

Naturalmente, como não se trata de uma regra, há poemas da autora em

que podemos encontrar um uso mais marcado dos recursos formais e sonoros.

Em “Bem-te-vi”, temos não só um uso mais intenso das rimas, como também a

utilização da onomatopeia para emprestar sonoridade aos versos:

Bem-te-vi bem-te-vi
Eu-bem-te-vi-bem-que-vi
Um aranha fiando, a abelha namorando,
E o sapo cochilando, a barata fofocando.
Bem-te-vi-bem-te-vi [...]

(No mundo da lua, p. 13)

A propósito, o poeta Elias José alega que “a poesia quer se aproximar

da música, por isso os poetas usam rimas e sons próximos, permitindo até que

seja cantado” (José, 2003, p. 26).
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Em  “Acolchoadas  trilhas”,  sentimos  uma  dicção  poética  bem

compassada, resultado das rimas toantes em “a” presentes na estrofe inicial,

do  predomínio  de  versos  em redondilha  menor  e  de  versos  formados  por

sintagmas com 2 partes cuja tonicidade sugere uma cadência:

gatos alados
voando enluarados
acima dos telhados

pássaros felinos
caminhando
em acolchoadas trilhas

com palavras misturo
em partes iguais
pássaros e gatos

(Falando de pássaros e gatos, p. 10)

Para Marisa Lajolo:

Essa concreção da sonoridade da palavra que, espessando-se,
chama atenção para si mesma não é privilégio do poema para
crianças.  Mas  parece  coincidir  com  algumas  práticas  de
linguagem  infantis,  quando  a  linguagem  se  configura  uma
massa sonora a ser explorada. (LAJOLO, 1997, p. 150)

Em “Castelos na areia”,  do próprio  Pera,  uva ou maçã?,  temos uma

composição em estrutura fixa de soneto - caracterizado como o poema de duas

estrofes iniciais de quatro versos e duas estrofes finais de três versos. Algo

bem pouco comum na poesia de Roseana Murray:

Construo com areia e vento,
um pouco de sal do tempo,
um castelo encantado
onde sou o rei.

Na minha cidade há casas
para todos, e todas as tardes
as pessoas dançam na praça
a ciranda da paz.

O nome de cada um
é a chave da felicidade,
e ninguém tem pressa de partir.
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Quando a noite chega,
enquanto durmo,
o mar desmancha o meu castelo.

(Pera, uva ou maçã?, p. 23)

Outra forma fixa que pode ser encontrada na obra de Roseana Murray,

esta merecedora de exclusividade em dois livros da autora –  Arabescos no

vento e O xale azul da sereia – é o haicai. Forma clássica de origem japonesa

composta  por  três  versos,  sendo  o  primeiro  e  o  terceiro  de  cinco  sílabas

métricas e o segundo de sete sílabas. Como este de Roseana:

com asas de seda,
a borboleta dourada
escreve no vento.

(O xale azul da sereia, p. 11) 

Um último exemplo é o poema “A bola”, no qual Roseana Murray se vale

da aliteração, pela repetição da letra “r” em diferentes configurações fonêmicas:

Trava a bola, João, trava!
Senão, ela bate na trave,
atravessa a vidraça da vizinha
fazendo um barulho de trovão!
[...]
e derruba a panela do fogão!
[...]
atravessa o papel do livro
e arrebenta as letras
feito furacão!

(Fardo de carinho, p. 26)

Interessante notar que nos textos poéticos da autora o jogo sonoro está

sempre a serviço da produção de sentidos, não tendo sido identificados casos

em que o significante se sobrepõe ao significado, como é comum encontrar nos

poetas da corrente lúdica.

Necessário  salientar,  por  fim,  a  importância  dos recursos melopeicos

para a aproximação das crianças com a poesia infantojuvenil:
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É repetindo versos, aliterações e sonoridades, isto é, atuando
sobre o plano melopeico dos poemas, que a criança realizará
suas primeiras aproximações com a poesia. [...] É fundamental,
portanto,  que,  nas primeiras séries,  os poemas selecionados
para as crianças explorem essas sensações. É nessas marcas
encantatórias  dos  primeiros  versos  repetidos  por  sua
sonoridade que se estabelecem os primeiros passos para uma
ligação emocional da criança com o texto. (AVERBUCK, 1999,
n.p.)

4 – Poemas para ler na escola?

Pera, uva ou maçã?
 

Um beijo roubado
tem gosto de quê?

De jabuticaba no pé?
De chuva fria

na pele quente?
Tem gosto de lua,
de doce de leite?
Um beijo roubado

é melhor que picolé?
Que vaga-lume na noite,

que passear no telhado?”

(Pera, uva ou maçã?, p. 10)

O livro Pera, uva ou maçã?, obra que guia, neste trabalho, nossa análise

da  produção  literária  de  Roseana  Murray,  enseja  ponderações  quanto  ao

público  alvo  a  que  se  destina.  Como  primeira  opção  em  seu  Índice  para

catálogo  sistemático,  a  obra  traz  a  indicação  “Literatura  infantil”.  Esta

destinação,  mais  voltada  para  as  crianças,  pode  ser  confirmada  pelo

depoimento  da  própria  autora  que,  acerca  do  contexto  de  produção  dos

poemas do livro,  nos conta: “Eu tinha um prazo para entregar [...],  tive que

correr, tentava pescar algumas brincadeiras antigas, que completo agora com o

livro que vai sair pela FTD, ‘Brinquedos e brincadeiras’” (Cruz, 2014, n.p.).

No entanto, o poema com que abrimos esta seção, que empresta nome

ao  livro  como  um  todo,  não  faz  referência  a  uma  brincadeira  exatamente
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infantil. O deliciosamente perigoso jogo de ter os olhos vendados, a excitação

hesitante de pedir ou não “salada mista” e a iminência de, em muitos casos

pela primeira vez, entregar os lábios para alguém escolhido pelo acaso, está

tão próximo da fase de descoberta do próprio corpo, e do corpo do outro, típica

do  início  da  adolescência,  quanto  dos  inocentes  jogos  de  esconder  das

crianças pequenas. 

Alguns dos demais poemas que compõem o livro também nos levam a

refletir  sobre a maturidade exigida do leitor para o pleno aproveitamento da

carga poética de determinados versos. Embora parta de elementos que fazem

parte  do universo  infantil,  como se constata já  pelos termos presentes  nos

nomes de quase todos os poemas, “pipa”, “fantasmas”, “cachorros”, “bruxas”,

“castelos  de  areia”,  etc,  em  alguns  casos  observamos  que  esses  títulos

funcionam, no fundo, como iscas, que atraem o leitor pela familiaridade, mas o

conduzem  a  uma  experiência  leitora  plurissignificante  que  exige  dele  uma

postura  reflexiva  acerca  das  imagens  suscitadas  e  dos  sentimentos

despertados por aqueles componentes a priori pueris. Assim, se em “Pião”, por

exemplo,  basta  ao  leitor  ativar  sua  imaginação,  para  se  regozijar  com  o

brinquedo que salta de suas mãos e vai, sem nunca parar de rodar, dar voltas

nos anéis de Saturno, em “Chuva”, é preciso muito mais do que capacidade de

fantasiar para apreender as camadas de sentido presentes em versos como: 

[...] 
Fabrico um barco de papel
e lá vai o barco
ladeira abaixo
mundo abaixo
faz de conta
que estou dentro
e com meu barco
atravesso o túnel
do tempo:
muito longe um homem
caminha
e leva no coração
um menino
e seu barco de papel.

(Pera, uva ou maçã?, p. 33) 
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Sem  citar  exemplos,  a  especialista  Lígia  Cademartori  manifesta  sua

preocupação com a:

Poesia  que  não  consegue  prever  o  universo  da  criança  e
comete  impropriedades  de  vocabulário,  conceitos  e
sentimentos.  Faz  escolhas  incompatíveis  com  as  vivências
limitadas  daquele  que  pretende  atingir.  É  o  caso  das
composições  poéticas  sobre  percepções  e  disposições
emocionais  próprias  do  adulto,  mas  irreconhecíveis,  ou  sem
apelo  nenhum  para  uma  criança,  como,  por  exemplo,  a
nostalgia. (CADEMARTORI, 2009, p. 110)

O  poeta  e  pesquisador  Leo  Cunha  propõe  reflexão  nessa  mesma

direção:  estariam as crianças aptas  a  compreender  e,  portanto,  a  apreciar,

esse tipo de poemas, marcados por uma maior carga emocional? Assim ele

coloca a questão: 

Pode  parecer  paradoxal  que  os  livros  de  poesia  infantil
mergulhem  (e  tanto!)  no  lirismo,  já  que  o  público-alvo  –
especialmente  as  crianças  menores  –  ainda  não  consegue
elaborar verbalmente tal universo de sentimentos e emoções, e
certamente ainda tem alguma dificuldade em alcançar certos
níveis de abstração, muito comuns nesses poemas. (CUNHA,
2013, p. 62)

 
No que  se  refere  à  produção  poética  de  Roseana Murray,  para  ele,

contudo,  a  resposta  é  clara:  sim,  as  crianças  são  capazes  de  admirar  e

valorizar seus poemas, ainda que não se deva “esperar que o leitor mirim (ou

mesmo o adulto) compreenda ou perceba todas as sutilezas.” (2013, p. 62)

De fato, a escritora não faz concessões, e o fato de os poemas de Pera,

uva ou maçã?  possibilitarem experiências poéticas múltiplas, que demandam

diferentes graus de participação cognitiva e sensorial, é realmente não apenas

legítimo como característico da boa literatura. Acontece que crianças ou jovens

não compram seus próprios livros; e seu contato com a literatura quase sempre

se faz de forma mediada, seja pela figura do professor, seja pela família. E há

que  se  compreender  que  esses  mediadores  nem  sempre  estão  prontos  a

proceder  uma exegese,  poema a  poema,  da  obra,  para  avaliar  o  grau  de

adequação e acessibilidade de cada um deles, ou do conjunto da obra. Assim,

entende-se que o mercado editorial, premido por essa demanda pragmática,
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precise estabelecer, sob o risco de oferecer uma visão redutora das obras, uma

classificação minimamente precisa. Certamente por isso é que encontramos na

contracapa de  Pera,  uva ou maçã? a indicação “A partir  de 9 anos”.  Essa

delimitação  etária  estipula  como  leitores  ideais  para  o  livro,  crianças  que

estejam  cursando  o  quarto  ano  de  escolaridade.  Seguida  à  risca,  essa

orientação privaria milhares de crianças de oito anos ou menos do contato com

belíssimos poemas do livro que lhes são perfeitamente adequados. Por outro

lado,  é  muito  interessante  notar  que  Pera,  uva ou maçã? foi  indicado pela

editora,  e  efetivamente  aceito  pelo  MEC,  para  integrar  o  “PNBE/  2006”

destinado aos anos finais do ensino fundamental, tendo sido disponibilizado,

portanto, para milhares de alunos do 6º ao 9º ano de escolaridade das escolas

públicas de todo o Brasil. O que nos leva a ponderar mais uma vez: trata-se de

um livro infantil?;  juvenil?;  ou infantojuvenil? seus poemas podem ser lidos,

fruídos, compreendidos, com igual aproveitamento por crianças de 6 anos, do

1º ano de escolaridade e pelos jovens de 14, do 9º ano?  

A  questão  é  complexa,  pois  se  situa  no  limiar  entre  o  artístico  e  o

mercadológico. Talvez não interfira nas circunstâncias de criação da obra, mas

certamente afetará as instâncias de produção, circulação, consumo e recepção

dos  textos;  ou  seja,  as  conclusões  que  resultarem  desse  debate  serão

determinantes para a definição de como e por quem os livros serão lidos. Daí a

relevância da reflexão que se está propondo aqui. 

E essa polêmica discussão, acerca das fronteiras movediças entre o que

seja propriamente infantil, juvenil ou adulto, não se restringe ao livro Pera, uva

ou maçã?; antes, se verifica em outros títulos de Roseana Murray. Paisagens,

por exemplo, foi lançado, em 1996, como parte da coleção “Adolescer”, e trazia

como primeira  indicação bibliográfica  “Literatura  Juvenil”;  acontece que nas

duas reedições que o livro teve, pela mesma editora, “Lê”, não só a filiação ao

público adolescente foi suprimida, como a referência bibliográfica passou a ser

“Literatura  Infanto-Juvenil”.  Outro  exemplo  é  o  livro  Diário  da  montanha.

Publicado em 2012, não traz ilustrações e tem projeto gráfico sóbrio, o que o

desvincula  do  padrão dos livros  para  crianças;  ao  mesmo tempo,  não tem

poemas com temáticas que possamos identificar com o universo juvenil, como

formação  da  identidade  ou  descoberta  do  amor,  por  exemplo;
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consequentemente,  foi  catalogado  pela  editora  como  “Poesia  Brasileira”,

portanto,  “adulta”.  Lançado  no  mercado,  curiosamente,  recebeu  da  FNLIJ,

Fundação Nacional do Livro Infantil  e Juvenil o prêmio “O melhor da poesia

para crianças e jovens”. Como se não bastasse essa aparente contradição, no

site da escritora, Diário é o único título entre os 77 categorizados pela própria

autora a participar concomitantemente de duas seções: “Poesia para crianças e

jovens” e “Poesia”, nesta última constando outras obras da escritora destinadas

ao público adulto.

A pesquisadora  Vera  Maria  Tietzmann Silva,  em dois  artigos  que se

complementam,  Roseana  Murray:  poesia  para  jovens  leitores e  Roseana

Murray:  poemas  para  ler  na  escola,  se  debruça  sobre  essa  questão.  A

especialista se dedica a analisar 7 livros da escritora e aponta que,  muitas

vezes, traços literários e marcas editoriais se contrapõem, tornando imprecisa a

identificação  do  leitor  preferencial  das  obras.  Como exemplo,  trata  do  livro

Caminhos da magia.  Segundo ela,  a obra traz como indicação catalográfica

“Poesia brasileira”, mas, seu suplemento de leitura traz sugestões de trabalho

com alunos de 5ª a 8ª séries. Após analisar mais detidamente os poemas do

livro, contudo, Tietzmann sugere uma terceira via, indicando a obra para um

público  intermediário,  pois  para  ela  “os  poemas (...)  parecem não estar  ao

alcance da bagagem ainda leve dos alunos do 5º ou 6º anos (...), mas não são

tão cifrados que requeiram leitores já adultos” (2011, n.p.). Ao final do artigo,

referindo-se ao conjunto da obra de Roseana Murray, ela conclui:

As  distinções  de  tom,  vocabulário,  temas  ou  recursos
estilísticos às vezes são tão sutis que o leitor fica em dúvida
sobre qual seria o público-alvo pretendido. Frequentemente o
formato e o projeto gráfico,  ou, ainda, o catálogo da editora,
mais do que os textos em si, é que dão essa resposta. (SILVA,
2011, n.p.)

Indagada sobre quem seria seu “leitor-modelo”, para usar um conceito

de Umberto Eco, Roseana dá a explicação que se espera de quem produz arte,

e que, afinal, deve se envolver mais com as motivações orgânicas de seu fazer

artístico, do que se pautar pelas expectativas de quem a absorverá:

Minha literatura é o que eu escrevo,  e não escrevo só para
crianças. Escrevo também para crianças. Nisso, há um sentido
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para mim. Tem um leitor que eu imagino, que sou eu, criança,
com toda a minha fragilidade, sensibilidade, os conflitos que eu
vivia.  Por isso meus textos não são historinhas de aventura.
Eles  são  peculiares.  Vão  sempre  falar  de  sentimentos,
fragilidades, emoções. É como se eu estivesse pensando em
mim mesma. A leitora sou eu, criança. (GARCIA, 2000, p. 153)

Tomando-se como parâmetro  o  que defende a  especialista  Maria  da

Glória  Bordini,  o  depoimento  de  Roseana  Murray  mostra-se  totalmente

coerente:

Impensável sem a criança como destinatário, a poesia infantil
precisa,  apesar  do  paradoxo,  esquecer-se  de seu alvo  para
poder agenciar o efeito poético que deverá provocar, caso não
deseje trair um público confiante e incapaz de defender-se de
contrafações (BORDINI, 1986, p. 11)

A postura declarada pela poeta encontra grande respaldo também na

visão da pesquisadora Ana Maria Lisboa:

[...] pode-se então falar de uma ‘poesia infantil’, na medida em
que o adjetivo consagra uma produção que privilegia a visão da
criança  na  contemplação  de  mundo,  bem  como  suas
necessidades  e  seus  sonhos.  Desse  modo,  a  assimetria  no
processo de  comunicação  (produtor-adulto/  leitor-infantil)  fica
superada,  na  medida  em  que  é  à  ‘criança’  adormecida  no
interior do adulto que se dirige ao leitor. (MELLO, 1995, p. 151)

Toda essa discussão se vincula a um debate maior, que diz respeito ao

próprio  estatuto da literatura infantojuvenil,  à qual  a  poesia para crianças e

jovens está atrelada. Muito embora já tenha passado por um longo processo de

amadurecimento qualitativo,  apesar  de  sua relevância  na  formação literária,

linguística, cognitiva, cultural e social de crianças e jovens ser um consenso, e

mesmo que sua importância comercial, hoje, seja decisiva a ponto de ser vital

para a sobrevivência econômica do mercado editorial, a literatura infantojuvenil

ainda luta por uma legitimação definitiva nos meios acadêmicos. O fato de não

ter  ainda  alcançado  pleno  reconhecimento  enquanto  gênero  autônomo traz

consequências,  como  a  sua  ausência  em  grande  parte  dos  cursos  de

licenciatura. 

No que tange à destinação etária dos poemas da autora, o escritor e

professor  Flávio  Carneiro  afirma  que  esses  tênues  limites  não  são
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exclusividade de Roseana Murray: “Como acontece com os bons autores, há

pouca diferença entre suas produções para o público infantil  e para o leitor

adulto” (Carneiro, 2003, n.p.).

A  professora  Vera  Maria  Tietzmann Silva  compartilha  da  posição  de

Carneiro, e acrescenta:

Na trajetória  poética  de  Roseana  Murray  podemos  ver  uma
semelhança  com  o  caminho  que  vem  sendo  percorrido  por
Lygia  Bojunga  na  ficção,  que  também iniciou  sua  produção
com textos  direcionados  à  criança,  mas que  foram pouco  a
pouco  se  tornando  mais  complexos,  desafiando  o  leitor  a
mergulhos mais profundos pela via do simbólico, até chegarem
às obras mais recentes, onde já não é mais possível definir seu
público-alvo. (SILVA, 2013, n.p.)

Considerando-se  o  sentido  maior  da  arte  literária,  talvez  a  questão,

finalmente, não precise mesmo de uma conclusão definitiva. 

QUARTA PARTE: A poesia de Roseana Murray e a formação de leitores – o

que quer e o que pode essa relação

Máquina do tempo

Como pequena aranha
faço a máquina do tempo

com alguns fios de teia.
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Passo por dentro
de suas linhas

e saio lá no futuro,
do lado de lá do vento:

desinventaram a guerra,
ninguém sabe mais matar.
Todos dividem com todos

o pão e a vida.
A alegria corre como um rio.

(Pera, uva ou maçã?, p. 48)

No decorrer deste trabalho, mostramos que a poesia de Roseana Murray

se desenvolveu ao longo dos últimos 35 anos, e que esta trajetória chega a se

confundir com o período recente da história da poesia infantojuvenil brasileira.

Vale situar também que não apenas a poesia para crianças e jovens teve seu

amadurecimento consolidado nas últimas três  décadas e meia.  A Literatura

Infantil brasileira como um todo, e também as políticas públicas do livro e da

leitura,  segmentos  aos  quais  a  poesia  infantojuvenil  se  vincula,  viveram

concomitantemente percursos de legitimação e fortalecimento. Foram muitas

as conquistas que sedimentaram esta caminhada: em 1982, a escritora Lygia

Bojunga é a primeira autora brasileira a receber o Hans Christian Andersen, o

mais importante prêmio da literatura infantil  mundial; em 1983, é criado pela

FNLIJ o projeto Ciranda de livros que, no ano seguinte passa a ter a chancela

do governo federal,  recebendo o nome de  Programa Sala de Leitura e,  em

1998,  é  nomeado  Programa  Nacional  Biblioteca  da  Escola,  iniciativas

responsáveis desde então pelo envio de milhões de livros de literatura para as

escolas públicas brasileiras;  em 1995,  o  Brasil  é,  pela primeira vez,  o país

homenageado pela  Feira de Bolonha, o maior evento de literatura infantil no

mundo; em 1998, é publicada a Lei do Direito Autoral; em 2000, a escritora Ana

Maria Machado é a segunda brasileira a ganhar o Hans Christian Andersen; em

2003, é sancionada a Lei do Livro, que instituiu a Política Nacional do Livro; em

2004, é regulamentada a  Lei de Desoneração Fiscal  do Livro,  que isenta a

produção, comercialização e importação de livros de pagamento de impostos;

em 2006, é instituído o PNLL – Programa Nacional do Livro e da Leitura; em

2009, a lei nº 11.899 cria o  Dia Nacional da Leitura e a  Semana Nacional da

Leitura e da Literatura; em 2010, a lei nº 12.244 determina a universalização
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das bibliotecas em todas as unidades de ensino públicas e privadas do Brasil;

em 2014, pela segunda vez a literatura infantil  brasileira é chamada a ser a

“convidada de honra” da Feira de Bolonha. 

Esses são apenas alguns dos acontecimentos significativos  que,  nos

últimos trinta e cinco anos, contribuíram para o recrudescimento da Literatura

Infanto-Juvenil  brasileira,  em  âmbito  nacional  e  internacional,  e  para  a

valorização da Leitura, e consequentemente do mercado editorial, em nosso

país.  O  panorama  apresentado  permite  compreender  em  que  contexto  se

desenvolveu  a  produção  literária  de  Roseana  Murray.  O  quadro  descrito

possibilita  entender  o  ambiente  progressivamente  favorável  em  que  sua

produção  floresceu,  propiciando  à  escritora  muitas  das  oportunidades  que

obteve ao longo de sua carreira.

Outro aspecto que contribuiu para a consolidação da produção poética

de  Roseana  Murray  foi  sua  dedicação  exclusiva  à  escrita  literária,  e

majoritariamente, à poesia para crianças, diferentemente de poetas como José

Paulo Paes, por exemplo, que manteve em paralelo a sua carreira de escritor

intensa vida acadêmica. A esse respeito, Regina Zilberman confirma:

Ao contrário dos, digamos, clássicos, como Cecília e Vinicius,
que  escreveram  sobretudo  para  adultos  e  esporadicamente
para crianças [...],  os  poetas dos anos 80 e  90 elegeram o
gênero  destinado  à  infância  como  seu  reduto  principal  de
criação.  Autores de livros de,  no máximo,  quarenta páginas,
publicam eles com frequência regular e são reconhecidos no
cenário nacional de criação literária como nomes de prestígio.
A regularidade de produção tem suas vantagens: consolida-se
o estilo, no caso, a poesia para a infância, assegura-se público
cativo e renova-se a literatura, que apresenta a cada ano um
livro inédito. O escritor torna-se conhecido,  e o gênero lírico,
tido, às vezes, como de circulação mais difícil porque lida com
linguagem  elaborada  por  imagens,  se  beneficia,  porque  se
populariza  entre  os  pequenos  leitores.  (ZILBERMAN,  2014,
n.p.)

O  perfil  descrito  pela  pesquisadora  encaixa-se  perfeitamente  no  de

Roseana  Murray.  O  reconhecimento,  projeção  e  penetração  no  mercado

editorial  que  sua  obra  alcançou,  além dos  diversos  argumentos  que  vimos

apresentando até aqui,  podem ser  comprovados ainda de outras formas.  A

pesquisadora  Sônia  Monnerat,  em  pesquisa  à  qual  já  fizemos  referência
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anteriormente,  pôde verificar  o  alcance da produção  poética  da  autora.  No

estudo, acerca das abordagens metodológicas que os livros didáticos ensejam

no  trabalho  com  a  linguagem  poética  em  sala  de  aula,  entre  outras

constatações, a especialista verificou que Roseana Murray, num universo de

429 poemas, ou fragmentos de poemas, encontrados em 37 obras didáticas de

ensino fundamental, é a segunda autora mais presente, ano a ano, nas leituras

tanto  do  primeiro  quanto  do  segundo  segmento.  Na  classificação  total,

considerado o quantitativo geral de poemas encontrados, Roseana fica atrás

de Carlos Drummond de Andrade, em primeiro, Cecília Meireles, em segundo e

de  Manuel  Bandeira,  em  terceiro;  mas,  quando  o  fator  de  análise  é  a

regularidade série a série, a escritora ultrapassa até mesmo os dois grandes

poetas, perdendo apenas em constância para Cecília Meireles. E ficam abaixo

dela, em qualquer um dos dois enfoques, nomes consagrados como Vinicius

de  Moraes  e  José  Paulo  Paes.  Analisados  apenas  os  livros  destinados  a

alunos  de  1º  a  5º  anos,  Roseana  figura  ao  lado  de  autores  como  Sérgio

Caparelli,  Bartolomeu  Campos  Queirós,  Pedro  Bandeira,  Elias  José,  Maria

Dinorah, Elza Beatriz e Sônia Junqueira, sem que Monnerat tenha estabelecido

qualquer tipo de ranking entre eles. Por esse desempenho, a escritora, para

usarmos as palavras de Sônia Monnerat, poderia ser considerada um “clássico

do  gênero”  poético,  que  poderia  figurar  no  “panteão  da  literatura  infantil  e

juvenil” (1997, p. 235). 

Mesmo  que  se  considere  que  a  pesquisa  foi  realizada  em  1997  -

portanto, há dezessete anos -, há razões para supor que, mesmo atualizadas

as estatísticas,  Roseana  Murray  continue  ocupando  lugar  de  destaque nos

livros escolares, uma vez que a autora publicou de lá pra cá nada menos que

trinta  e  três  novos  livros  de  poemas  para  crianças  e  jovens  e  consolidou

sobremaneira  sua  produção  editorial  e  seu  reconhecimento  pela  crítica

especializada, como mostramos ao longo deste trabalho. 

Outro forte indício da ampla circulação da poesia de Roseana Murray

pode  ser  mensurado  por  sua  expressiva  inserção  nas  relações  de  obras

selecionadas a fazer parte das coleções que são enviadas anualmente para

todas as escolas públicas do país. O Programa Nacional Biblioteca da Escola

(PNBE) distribui, desde 1998, livros de literatura para fazerem parte não só dos
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acervos das bibliotecas escolares, como também para comporem os acervos

pessoais dos alunos. E a presença da produção de Roseana Murray nesse

Programa é extremamente significativa.

Em 2001, textos poéticos de Roseana Murray foram incluídos em três

das seis  coleções do  Literatura em minha casa,  segmento do “PNBE” cuja

proposta era oferecer livros que os alunos pudessem levar para sua própria

estante.  Assim,  naquele  ano,  poemas  de  Roseana  da  obra  Lições  de

astronomia fizeram parte de Palavras de encantamento, uma coletânea da qual

também participavam poetas como Ferreira Gullar, Mario Quintana, Olavo Bilac

e outros. Seu longo poema pacifista em forma de enigma,  Qual a palavra?,

compôs o compêndio Meus primeiros versos, figurando ao lado de Ou isto ou

aquilo, de Cecília Meireles e Berimbau e outros poemas, de Manuel Bandeira.

E, mérito maior,  Roseana estrelou sozinha um título inteiro da coleção, que

recebeu  o  nome  de  A bailarina  e  outros  poemas,  e  reuniu  versos  de  três

premiadas obras da escritora:  Artes e ofícios,  Receitas de olhar e  Fruta no

ponto.  Esses livros foram distribuídos para 8.561.639 estudantes de 4ª e 5ª

séries de 139.119 escolas de todo o país (MEC,  2008,  p.  13).  Mas,  se os

números  desta  sua  primeira  participação  no  Programa  impressionam,

representam apenas o início de uma longa semeadura. Em 2003, dentro da

mesma proposta de subsidiar livros que os alunos pudessem ler com suas

famílias  em  suas  próprias  casas,  a  escritora  teve  poemas  inseridos  na

coletânea Conversa de poeta, que foi destinada a 2.969.086 alunos de 8ª série

(MEC,  2008,  p.  13).  Em  2004,  a  antologia  Poesia  essencial,  de  Roseana

Murray,  fez parte do acervo de obras literárias complementares do  PNLD –

Programa Nacional do Livro Didático, do MEC; além de ter sido selecionada

pelo  governo  de  São  Paulo  para  integrar  o  Projeto  Apoio  ao  saber,  que

distribuiu livros de literatura para milhares de alunos da rede pública paulista. 

De 2005 a 2014, Roseana Murray teve nada menos do que onze obras

escolhidas para fazer parte do Programa Nacional Biblioteca da Escola, tendo

milhões de exemplares de cada um destes livros distribuídos para milhares de

escolas públicas brasileiras: Lua cheia amarela, Maria fumaça cheia de graça e

Um  cachorro  para  Maya,  em  2005;  Pera,  uva  ou  maçã? e  Classificados

poéticos, em 2006; Território de sonhos, em 2009; Fardo de carinho, em 2010;
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O traço e a traça, em 2012; O mar e os sonhos e Carteira de identidade, em

2013; e Um gato marinheiro, em 2014.

   Os dados que acabamos de apresentar, tanto os relativos à ampla

participação  de  Roseana  Murray  nos  livros  escolares,  quanto  aos  que

demonstram a grande inserção da escritora nas milhões de coleções literárias

enviadas às salas de leitura das redes públicas, nos permitem concluir que

seus livros e textos poéticos tem ampla presença nas escolas brasileiras.  Seja

nas lições de Língua Portuguesa nas salas de aula, seja nas prateleiras das

bibliotecas  ou  nas  cabeceiras  dos  alunos  das  escolas  públicas  brasileiras,

acreditamos  ser  possível  afirmar  que  a  lírica  de  Roseana  Murray  participa

inevitavelmente da formação literária das crianças e jovens de nosso país.

Se o panorama não é muito alentador no que se refere ao ensino de

poesia nas escolas brasileiras, como procuramos demonstrar na segunda parte

deste  trabalho,  é  relevante  constatarmos que o maciço comparecimento  da

qualificada poesia infantojuvenil de Roseana Murray, nos espaços escolares do

país,  possa estar colaborando para a mudança desse quadro.  Afinal,  como

afirma Ana Maria Lisboa de Mello:

A carga conotativa do texto poético amplia o domínio linguístico
do leitor, dando-lhe um espaço de liberdade na atribuição de
sentidos  e  permitindo-lhe  o  prazer  de  se  aventurar  nesse
terreno. No poema, os sentidos são ambíguos, escorregadios e
incitam  a  novas  descobertas.  Sem  a  incursão  no  domínio
poético,  a  criança  não  desenvolve  todo  o  seu  potencial  de
desenvolvimento linguístico e ficará sempre perplexa e pouco à
vontade  toda  a  vez  em  que  se  deparar  com  um  texto
conotativo,  plurissignificativo,  de  maior  abstração.  (MELLO,
1985, p. 72)

Mas se a metodologia de ensino de poesia empregada nas salas de aula

ainda é problemática, e se somente a ação da escola não basta para que a

linguagem poética efetivamente passe a fazer parte da formação literária de

nossas crianças e jovens, é importante registrar que Roseana Murray, além de

se consagrar à escrita de seus livros, desenvolve uma série de projetos que

visam à promoção da leitura de poesia. 

No  Clube  de  leitura  da  Casa  Amarela,  roda  de  leitura  da  qual

participamos regularmente e na qual tivemos a oportunidade de travar contato
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direto com a poeta, Roseana recebe pessoas de diversos lugares e profissões,

em sua  própria  casa,  para  discutir  literatura.  De  dois  em dois  meses,  um

romance e um livro de poesias são escolhidos por ela e, na data marcada,

Roseana conduz um animado e estimulante bate-papo literário sobre as obras

lidas, sem roteiros, perguntas ou cobranças. Para ficar ainda mais prazerosa a

degustação literária,  a  anfitriã  oferece sempre um delicioso almoço feito  no

fogão à lenha.

No Projeto Café, pão e texto, Roseana Murray recebe turmas inteiras de

alunos de escolas públicas de todas as partes do Estado e promove, nos belos

jardins de sua casa, verdadeiros saraus em que a poesia é a estrela principal.

O relato  da  poeta  sobre  uma das últimas edições do encontro  dá  a  exata

dimensão do quanto momentos como esse podem transformar a forma como

os alunos se relacionam com o texto poético:

Fomos  todos  para  o  jardim  e  fizeram  a  roda  mais  linda  e
colorida, sentados na grama. Li para eles alguns poemas do
meu  novo  original  que  sairá  no  ano  que  vem.  Eles
apresentaram  poemas  declamados  lindamente.  Uma  bela
agente de leitura leu o livro Nana. (MURRAY, 2014, n.p.)

No Projeto Uma onda de leitura, Roseana Murray recebia professores e

alunos da rede pública de Saquarema em sua casa, para um café da manhã

seguido de uma roda de leitura de contos, artigos de jornal, poemas e outros

tipos de textos. Esses encontros duraram de 2006 a 2009, e, apesar de não

acontecerem  mais,  a  proposta  das  rodas  de  leitura  enquanto  estimulante

prática  leitora,  se  multiplicou  e  se  perenizou,  e  até  hoje  continua  a  ser

desenvolvida pelos professores com os estudantes das escolas municipais da

cidade de maneira sistemática.

Uma  última  iniciativa  da  poeta  nos  parece  bastante  esclarecedora

quanto à relação amorosa que Roseana Murray tem com a poesia e de que

forma  ela  quer  compartilhar  essa  paixão.  Como  se  revivesse  a  lírica

trovadoresca, Roseana, e seu filho músico Guga Murray, criaram uma espécie

de  performance  poético-musical  em  que  poemas  da  escritora  são

acompanhados  pela  melodia  do  violão  de  Guga.  Versos  e  acordes  se

misturam, de maneira lúdica, através de canções, brinquedos cantados e jogos
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sonoros,  dos quais  as  crianças da  plateia  são  convidadas o  tempo todo a

participar. 

Cabe lembrar que, com exceção da última proposta, que eventualmente

é comercializada para escolas e feiras do livro, as outras três atividades de

práticas leitoras desenvolvidas por Roseana Murray são totalmente voluntárias

e não trazem qualquer tipo de retorno financeiro para a escritora, muito pelo

contrário.

Além da enorme imersão da poesia de Roseana Murray nos espaços

escolares, e das quatro ações de incentivo à leitura de poesia que acabamos

de  relatar,  há  outro  fator  que  devemos  considerar  para  encontrarmos  a

resposta  à  proposição  que  formulamos  no  título  deste  capítulo.  Roseana

Murray escreve textos poéticos para crianças, jovens e adultos, o que dá a ela,

ao  menos  em  tese,  a  possibilidade  de  participar  de  todo  o  processo  de

formação  e  amadurecimento  do leitor,  na  medida  em que sua  lírica  tem a

possibilidade  de  contemplar  os  anseios  da  alma  humana  em  seus  mais

diferentes estágios de vida.

 Por  todos os  motivos  que expusemos,  acreditamos que a  poesia  de

Roseana  Murray  tem enorme  potencial  para  contribuir  com a  formação  de

nossas crianças e jovens enquanto leitores de poesia. Assim como o eu-lírico

do poema com que abrimos este capítulo, Roseana,  como pequena aranha,

tece  sua  fina  teia de  versos,  e  de  sua  paciente  máquina  do  tempo,  vão

surgindo meninos e meninas mais sensíveis para fazer surgir,  no futuro, um

mundo melhor e mais justo.

CONCLUSÃO

A dissertação pretendeu mostrar que a poesia de Roseana Murray é, ao

mesmo tempo, fruto e motor do contexto da poesia infantojuvenil  brasileira,

tanto  na  perspectiva  diacrônica  quanto  na  sincrônica.  Ao  mesmo  tempo,

buscamos  comprovar  que  o  livro  Pera,  uva  ou  maçã? é  paradigmático  e

efetivamente pode funcionar como um livro-síntese a partir do qual pudemos

discorrer  não  apenas  sobre  a  obra  da  escritora,  como  também  sobre  os

panoramas histórico e atual da poesia feita para crianças e jovens no Brasil.

Nesse sentido, se explica o jogo verbal lúdico que propusemos no título da
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dissertação, ao completarmos a pergunta feita pela escritora no título de seu

livro: Pera, uva ou maçã?. Dizer salada mista, como bem sabem todos aqueles

que vivenciaram essa nem tão inocente brincadeira em sua infância, significa

ousadamente manifestar seu desejo intenso por completude. Metaforicamente,

quisemos mostrar que os poemas de Roseana Murray oferecem ao leitor uma

experiência plena e vibrante; que seus versos, ao contrário da escolha que

tínhamos que fazer de olhos fechados ao brincar, não exigem a opção por “isto

ou aquilo”; a poesia de Roseana distribui apertos de mão e também abraços e

beijos  nas  bochechas  e,  até  mesmo,  selinhos,  impelindo-nos  ao  toque,

incentivando-nos ao contato com o outro, semeando afeto.

O trabalho,  assim, procurou justificar  a  importância da poesia para o

homem moderno,  reafirmando  seu  papel  fundamental  não  só  na  formação

afetiva, mas também cognitiva,  cultural  e humanística de crianças e jovens.

Como afirma Lígia Averbuck:

Pela alta carga de conotação do texto, toda a leitura de poesia
é  um  ato  de  recriação.  Ler  um  poema é,  necessariamente,
buscar um (dos) sentido(s). Este exercício realizado em cada
leitura,  comporta a possibilidade de participação no texto do
outro, pelo duplo jogo de receber e refazer o texto, forma de
ampliação de um universo” (AVERBUCK, 2010, n.p.)

Da  mesma  forma,  foi  nosso  objetivo  destacar  o  papel  da  escola  e,

principalmente, do professor,  no desenvolvimento de práticas leitoras com o

texto poético. Demos eco aos anseios do poeta Carlos Drummond de Andrade

que,  na  crônica  “A  educação  do  ser  poético”  (1974,  n.p.),  um  verdadeiro

manifesto a favor do uso consciente e criativo da poesia nas escolas, toca, de

maneira contundente, em muito dos aspectos que abordamos aqui. Ele alerta:

“Sei que se consome poesia nas salas de aula, que se decoram versos e se

estimulam pequenas declamadoras, mas será isso cultivar o núcleo poético da

pessoa humana?”. Drummond, no mesmo texto, conclama a escola a tomar a

iniciativa realmente transformadora de criar um “Projeto de educação para a

poesia, principalmente de educação pela poesia”. Reafirmamos, assim, nossa

crença na importância do mediador de leitura, notadamente, do mediador de

poesia, visto que a evolução qualitativa das propriedades líricas da poesia para

crianças e jovens, em paralelo com a objetividade e pragmatismo do mundo
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contemporâneo,  tornaram  mais  desafiadora  a  aproximação  da  infância  e

juventude com a linguagem poética.

Investigamos também, detalhadamente, a obra infantojuvenil  da poeta

Roseana Murray, atestando, através da análise de diversos e variados poemas,

sua qualidade literária, e confirmando que a autora tem uma poética própria e

um projeto estético singular, de cunho lírico, que pode ser representado pelos

seguintes versos:

A palavra é o trem
e ao mesmo tempo
quem viaja dentro,
é a matéria com que todos os dias
confirmo a minha existência,
e como Neandertal fazendo fogo
é esfregando uma na outra
que acendo meu poema.

(Diário da montanha, p. 67)

A respeito dessa unicidade da obra da escritora, o escritor e professor

Flávio Carneiro, em artigo em que analisa uma das duas antologias existentes

da  obra  de  Roseana  Murray,  afirma:  “Borges  dizia  que  estava  sempre  a

escrever o mesmo livro. É essa a impressão que se tem depois da leitura de

‘Poesia essencial’,  a de que Roseana passou a vida inteira escrevendo um

único poema” (Carneiro, 2003, n.p.). Também Hebe Coimbra, na apresentação

da  outra  antologia  da  escritora,  Poemas  para  ler  na  escola,  ainda  que  os

poemas que compõem a coletânea tenham sido colhidos em seis diferentes

livros de Roseana Murray, coloca: “Agora, comece a ler (...) você vai ver que,

se lidos em sequência, são também parte de um grande poema” (Murray, 2011,

p. 19).

Por fim, acreditamos ter comprovado que, pela qualidade de sua obra,

pelo alcance atingido  por  seus livros,  pela  constância e variedade de suas

atividades voluntárias de promoção de leitura e pela amplitude de faixas etárias

que  contempla  com  seus  versos,  podemos  afirmar  que  Roseana  Murray

promove um verdadeiro programa de formação de leitores de poesia.

E,  ao  que  tudo  indica,  a  contribuição  de  Roseana  Murray  para  um

mundo mais pleno de poesia não vai arrefecer tão cedo. Neste momento, estão
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no prelo, ou para usar uma expressão mais à moda de Roseana, estão no

forno, o livro  Brinquedos e brincadeiras, pela editora FTD;  Carta na manga e

Colo de avó,  que serão publicados pela Manati;  um livro  de poemas,  para

imagens de sereias, feitos a partir  de aquarelas de Claudia Simões; e uma

publicação dirigida a jovens que terá como título Humanos & Máquinas.

Ou, quem sabe, a voz poética de Roseana Murray não se cale nunca.

Para isso, basta que nós atendamos ao seu pedido:

Quando eu morrer
me amarre em teu corpo
com as vigorosas cordas
da palavra,
quando eu for só palavra
me amarre em teus olhos
com as frágeis cordas
da memória,
quando eu for apenas
uma fragrância longínqua,
toque os sinos
da minha poesia
para lembrar.

(Variação sobre silêncio e cordas, n.p.)
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APÊNDICE A – Entrevista com Roseana Murray

1) Você é  a maior  ganhadora  do Prêmio  "Odylo  Costa,  filho",  concedido pela

FNLIJ,  a  maior  láurea  dedicada  à  Poesia  Infantil  no  Brasil,  sendo  a  única

escritora ou escritor a vencer por 4 vezes. Sua obra foi tema de pelo menos 4

artigos e 2 dissertações de Mestrado. E, na história da Poesia para crianças e

jovens  em nosso  país,  quase  sempre  você  é  colocada  entre  os  principais

nomes destacados pela crítica especializada, ao lado de poetas como Cecília

Meireles, Vinicius de Moraes, José Paulo Paes, Mario Quintana e outros. O que

esse reconhecimento significa pra você? Olhando pra trás, que balanço você

faz de todos estes anos dedicados à literatura?

R.: Nada foi planejado na minha vida. Comecei a escrever tarde, com 27 anos,

depois  de  10  anos  de  silêncio  (porque  quando  adolescente  eu  escrevia).

Escrevia contos curtíssimos que se transformaram em poemas para adultos.

Escrevia para mim mesma, pois era uma pessoa perdida e tentava achar meu

centro. Eram poemas para mim mesma. Meu filho André, com 7 anos, já era

leitor e me via escrevendo. Curioso, ele pedia:  

- Mãe, o que você está escrevendo? Quero ler.

http://www.fnlij.org.br/
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Então,  de brincadeira,  comecei  a escrever  para ele.  Foi  meu primeiro livro,

publicado  pela  Ed.  Murinho  e  reeditado  pela  Ed.  Lê,  o  Fardo  de  Carinho.

Gostaram tanto que não pude mais parar.  Era o ano de 1980, eu vivia  em

Visconde de Mauá com marido e os dois filhos numa experiência que marcou

minha vida para sempre. Até hoje temos o sítio, e eu tenho uma casinha só

para mim, onde me refugio todos os meses para contemplar, meditar e estar

com os filhos e netos.

Meu segundo livro foi No Mundo da Lua, eu descobri a Ed. Miguilim lá em Belo

Horizonte, da Antonieta Cunha e fui até lá do Rio de ônibus só para mostrar os

poemas, nove horas de ônibus. Mas mudou a minha vida. A Antonieta me disse

que eu não tinha ideia do meu talento. Era muito grande. Logo em seguida ela

publicou o “Classificados Poéticos” e aí eu entendi que já tinha um caminho.

Minha vida  emocional  era  um caos,  mas a  poesia  foi  o  meu eixo,  ela  me

salvou,  pois  nunca,  nem nos piores  momentos da minha vida,  eu parei  de

escrever.

Sei o que a minha poesia faz com as pessoas e na verdade, é isso que me

deixa radiante. Claro que é maravilhoso receber prêmios, quem não gosta?

Mas o que desejo mesmo é que a minha poesia não me abandone e que eu

possa continuar publicando e tendo leitores.  

2) A propósito, ano que vem, em 2015, você completa 35 anos de carreira como

poeta. Mas, se pensarmos que você escreveu “Fardo de carinho”, ainda em

1979, para seu filho André Murray,  eu poderia parabenizá-la pelos 35 anos

dedicados à poesia ainda hoje. Algum plano para este marco tão importante

em sua trajetória? Quais suas metas e sonhos para o futuro?

R.:  Não havia  pensado nisso!  Festejo  todos os dias o fato  de estar  viva  e

produzindo.  Minhas  metas  e  sonhos  são  um Brasil  melhor,  uma  mudança

drástica  na  Educação  e  continuar  publicando  e  fazendo  novos  leitores  (e

conservando os antigos).
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3) Você já afirmou que não acompanha a produção de poesia infantil de outros

autores  contemporâneos.  Mas,  se  declara  leitora,  por  exemplo,  de  Cecília

Meireles; e alguns pesquisadores defendem que há reverberações de “Ou isto

ou aquilo” em sua obra. Aliás, você tinha 14 anos em 1964, quando o livro foi

lançado.  De  que  maneira  acredita  que  sua  produção  poética  se  insere  na

tradição e no atual contexto da poesia destinada a crianças e jovens no Brasil?

R.: Sim, Fardo de Carinho recebeu o impacto direto do “Ou isto ou aquilo” que

é maravilhoso. Mas pouco a pouco fui achando a minha voz poética, que é bem

difícil  de  encontrar.  Não  sou  uma  estudiosa  de  literatura  infantil.  Sou  uma

leitora de tudo e leio o que me cai nas mãos. Gosto do Leo Cunha como poeta,

tem humor, é brincalhão, mas realmente não acompanho nada. Leio muito, um

pouco de tudo e tenho em casa um Clube de Leitura. Não sei responder como

a  minha  produção  se  insere  no  atual  contexto  da  produção  poética  para

crianças e jovens no Brasil.  Só sei  que tenho leitores  que gostam do que

escrevo. E tenho dentro de mim a criança que fui, tímida, leitora, sensível, o

que me ajuda muito.

4) Você  já  manifestou  admiração  por  Italo  Calvino,  Paul  Valéry  e  Gaston

Bachelard, por exemplo. Algum outro pensador a influencia com suas ideias?

De  que  forma  este  diálogo  entre  você  enquanto  leitora  e  seus  autores

prediletos acaba por se refletir em seus próprios poemas?

R.: Os poetas que mais me influenciaram como poeta foram Jules Supervielle e

Ferreira Gullar. O primeiro fazia tudo voar, tirava a gravidade das coisas e o

Gullar me deu licença (simbólica)  com o Poema Sujo para ser  poeta.  Sem

saber, ele me disse, a gente pode escrever como respira. Mas acredito que o

que lemos é o nosso adubo. A gente dialoga com absolutamente tudo.

5) Você já escreveu livros sob encomenda. E já suprimiu de seu site obras das

quais  parece  não  se  orgulhar.  Sua  produtividade  vem  crescendo  a  cada

década:  foram 8  livros  de  poemas  infanto-juvenis  de  1980  a  1990;  13  na

década de 1990; 22 de 2000 a 2010; e, somente nos primeiros 4 anos desta
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década, foram 11. O que a leva a escrever? Quais são suas inspirações e

motivações? Como você mesma avalia uma obra tão vasta?

R.: Adoro escrever livros sob encomenda! É um desafio. Agora estou fazendo

poemas para imagens de sereia que uma aquarelista , a Cláudia Simões, que

este ano ganhou o Prêmio de Ilustradora Revelação com meu livro Abecedário

(Poético) de Frutas, Rovelle Ed. me propôs. Estou amando! Ela vai enviando os

desenhos e vou escrevendo os poemas. Fico olhando as imagens até entrar

dentro delas. Também trabalho num outro registro um livro de poemas para

jovens,  “Humanos & Máquinas” com muitas preocupações que me habitam.

Suprimi  do  meu  site  apenas  um  livro  que  detesto,  “O  País  das  Coisas

Impossíveis”, acho horrível. Alguns ficaram esgotados, justamente por ser uma

produção tão grande, alguns ficam para trás.

6) Você já chegou a afirmar que o sucesso do livro “Classificados poéticos” às

vezes a incomoda, de certa forma, por ofuscar a divulgação de outras obras

suas. Como em um “classificado”, então, “venda” pra nós outros títulos seus

menos conhecidos aos quais os leitores deveriam dar mais atenção. Fale sobre

eles e, se possível, conte-nos algo curioso sobre cada um.

R.: Falo sim: “Carteira de Identidade”, adoro. A Ed. Lê custou a querer publicar,

mas acertou, pois os jovens amam. Os poemas são simples e densos, leves e

fortes.  Cinco  Sentidos,  Ed.  Lê  também.  É  belíssimo,  a  ilustração  da  Elvira

Vigna é uma beleza. Agora sairá um livro lindo para crianças: Brinquedos e

Brincadeiras, Ed. FTD. Enfim, a Manati vai publicar “Carta na Manga” e “Colo

de Avó”, super bonitos. Enfim, sou uma padaria poética. Aliás, adoro fazer pão.

Cada livro tem uma história:

O “Carteira de Identidade” sairia pela Ed. FTD com 30 poemas. Tudo pronto,

eles me pediram para dobrar o número de poemas. Não sei como consegui.

Foi difícil. Tudo pronto, eles desistiram... A minha doce vingança: o livro entrou

no PNBE que é o sonho máximo de qualquer editor.

7) Podemos observar, no conjunto de sua produção, no que se refere aos projetos

gráficos de seus livros, certa irregularidade: algumas obras belíssimas e com
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padrão gráfico sofisticado,  e outras com acabamento e ilustrações bastante

simples. Como é sua relação com as editoras neste sentido? Até que ponto

você possui controle sobre a forma final que as edições de seus livros vão ter?

Pode, por exemplo, escolher quem vai ilustrar seus livros? (Se pudesse, quais

escolheria sempre?) Por que publicar por diferentes editoras?

R.: Publico por diferentes editoras porque escrevo demais. Não tenho controle

sobre  projetos  gráficos.  Posso  indicar  ilustradores,  mas  a  editora  não  é

obrigada a aceitar. Agora mesmo um livro lindo saiu pela Moderna “Poço dos

Desejos”,  com um papel  horroroso, uma edição muito feia,  o que eu posso

fazer? Nada.

8) O  “Clube  de  leitura  da  Casa  Amarela”,  criado  com  o  intuito  de  incentivar

professores a lerem mais; o projeto “Café, pão e texto”, em que leva alunos de

escolas públicas a sua própria casa para participar de verdadeiros saraus no

meio  do  jardim,  com  direito  a  almoço  para  todos;  os  espetáculos  poético-

musicais  criados em parceria  com seu filho  Guga Murray...  Fale um pouco

sobre estas iniciativas. Escrever não basta? A poesia é uma missão de vida? É

preciso proclamar a poesia?

R.: Preciso doar algo, é uma necessidade. Moro num lugar maravilhoso, sinto

vontade de dividir o lugar onde moro. Tudo o que faço me dá de volta uma

felicidade  extrema.  As  crianças  das  escolas  públicas  ficam  felizes  demais,

todos ficamos!  Muitas  chegam de longe e não conhecem o mar.  Mas sim,

sempre é preciso proclamar a literatura, a poesia. 

E trabalhar com meu filho, nora e neto é a felicidade mais suprema.

9) Livros com seu marido, Juan Árias, com seus filhos, André e Guga Murray, em

homenagem a seu neto, seus gatos, seus jabutis, sobre suas vivências em sua

casa na montanha, sobre o mar de sua casa em Saquarema... Você, como

diria Edgard Morin, vive em “estado de poesia”?
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R.: Vivo sim, em estado de poesia. Só assim posso produzir tanto! Faço poesia

como respiro. Mas não sou inocente, sei o que faço. Leio muito.

10)Sua poesia é descrita por especialistas como essencialmente lírica; diz-se que

seus  versos  propõem  um  mergulho  no  eu,  estimulam  o  contato  com  as

subjetividades de cada um, provocam o leitor a olhar para dentro de si próprio.

Por outro lado, seus textos em prosa, publicados em seu blog e em seu perfil

no Facebook, denotam extremas preocupações com a realidade cotidiana em

que vivemos, como com a questão da guerra entre Israel e a Palestina, sobre a

qual você, como judia, costuma sempre manifestar especial preocupação. Em

“Qual  a palavra?”,  por exemplo,  sua poesia pede PAZ. Há inúmeros outros

poemas seus em que este apelo por um mundo mais fraterno e igualitário se

repete.  Então,  além de tratar  da  metafísica  dos seres,  sua poesia  também

aborda as vicissitudes da existência humana. O mundo precisa da poesia hoje?

A poesia é capaz de transformar as pessoas e o mundo a sua volta?

R.:  Acho que a poesia pode emocionar  e  tocar  as  pessoas e este seria  o

primeiro  passo  para  qualquer  mudança.  Vivemos  imersos  numa  sociedade

violenta, numa cultura da violência, não existe no mundo uma cultura de paz.

Todos brigam com todos. O próprio tom da política no Brasil  é de extrema

violência!  No século XX tivemos milhões de mortos nas duas guerras. Hoje

temos muitas guerras, muitas, muitas mortes de crianças e jovens, mulheres,

velhos, civis, enfim. Pessoas no mundo vivem em situações terríveis.  Povos

inteiros fogem de lá para cá. Alguém pode ficar imune a isso? Sou uma poeta

lírica,  passo  muita  esperança  com a  minha  poesia  e  me  preocupo  com o

mundo.

11) Podemos  ver  marcas  da  “leveza”  preconizada  por  Calvino  em  sua  obra.

Estamos certos?

R.: Felipe, sempre busquei a escrita do Calvino na minha escrita.
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12) “Pera, uva ou maçã?” é um livro maravilhoso, e muito pouco comentado pela

crítica. Pode me falar um pouco sobre ele?

R.: Pera, Uva ou Maçã é um livro lindo, não sei por que não falam dele. Eu

tinha um prazo para entregar e estava com uma cirurgia grande marcada, tive

que correr, tentava pescar algumas brincadeiras antigas que completo agora

com o livro que vai sair pela FTD, “Brinquedos e Brincadeiras”.

Realizada em 13/08/2014, por e-mail

APÊNDICE B - TODOS OS LIVROS DE ROSEANA MURRAY
(em ordem alfabética)

Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

1
A BELA ADORMECIDA

E OUTROS CONTOS
DE PERRAULT

1997 LÚCIA HIRATSUKA LÊ 1ª RECONTOS

2
ABECEDÁRIO POÉTICO

DE FRUTAS
2013 CLAUDIA SIMÕES ROVELLE 1ª

SELECIONADO PARA
O “CATÁLOGO DE

BOLONHA”
POESIA IJ

3
ARABESCOS NO

VENTO
2009 ELVIRA VIGNA PRUMO 1ª POESIA IJ

4 ARTES E OFÍCIOS 1990 BETO LIMA FTD 1ª

PRÊMIO APCA E
ALTAMENTE

RECOMENDÁVEL/
FNLIJ

POESIA IJ

5 ARTES E OFÍCIOS 2007 CAÓ CRUZ ALVES FTD 2ª

- PRÊMIO APCA
- ALTAMENTE

RECOMENDÁVEL/
FNLIJ

POESIA IJ

6 BURACO NO CÉU 1989 ELIANE SOARES
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª PROSA IJ

7 CAIXINHA DE MÚSICA 2004
SÉRGIO

MAGALHÃES
MANATI 1ª POESIA IJ

8
CAMINHOS DA

MAGIA
2001 MARCELO RIBEIRO DCL 1ª POESIA IJ

9 CARONA NO JIPE 1994
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2006
POESIA IJ

10 CARONA NO JIPE 2006
HELENA

ALEXANDRINO
SALAMANDRA 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

11 CARTEIRA DE
IDENTIDADE

2010 ELVIRA VIGNA LÊ 1ª - SELECIONADO
PARA O “CATÁLOGO

POESIA IJ
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO
DE BOLONHA –

2011”/ PNBE 2013

12 CASAS 1994 TIBÚRCIO FORMATO 1ª
EDITADO NO

MÉXICO
POESIA IJ

13
CINCO SENTIDOS E

OUTROS
2014 ELVIRA VIGNA ABACATTE 1ª

POESIA
JUVENIL

14
CLASSIFICADOS

POÉTICOS
1984 MAURIZIO MANZO MIGUILIM 1ª

ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL-

FNLIJ/ FINALISTA DO
PRÊMIO BIENAL/
REEDITADO EM

2010/ PNBE 2006

POESIA IJ

15
CLASSIFICADOS

POÉTICOS
2010 MARI INÊS PIEKAS MODERNA 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

16
CRIANÇA É COISA

SÉRIA
1991 PAULA SALDANHA

MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª PROSA IJ

17
DE QUE RIEM OS

PALHAÇOS?
1995

ARTE DIGITAL DE CARLOS
ROBERTO PAIVA E
LINCOLN ROLIM

MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª ESGOTADO POESIA IJ

18 DESERTOS 2006 ROGER MELLO OBJETIVA 1ª

- FINALISTA DO PRÊMIO
JABUTI

- ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/ FNLIJ

POESIA IJ

19 DIA E NOITE 1994 ---------
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª ESGOTADO POESIA IJ

20
DIÁRIO DA

MONTANHA
2012 NÃO HÁ MANATI 1ª

PRÊMIO ODYLO
COSTA, FILHO/ FNLIJ

POESIA
NÃO-

INFANTIL

21 DUAS AMIGAS 1995 HILDA FERREIRA
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2005
POESIA IJ

22 DUAS AMIGAS 2005 ANDRÉIA RESENDE PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

23 ESTAÇÃO LUNAR 1998 CAÓ CRUZ MIGUILIM 1ª

AGENDA
POÉTICA -

PERMANENTE

24 EXERCÍCIOS DE AMOR 2014
PATRÍCIA
REZENDE/

YANNICK FALISSE
LÊ 1ª

PROSA
JUVENIL

25 FÁBRICA DE POESIA 2008 CAÓ CRUZ ALVES SCIPIONE 1ª POESIA IJ

26
FALANDO DE

PÁSSAROS E GATOS
1987

HELENA
ALEXANDRINO

PAULUS 1ª POESIA IJ

27 FARDO DE CARINHO 1980 ELVIRA VIGNA MURINHO 1ª
REEDITADO EM

1985 E 2009
POESIA IJ

28 FARDO DE CARINHO 1985
PATRÍCIA
GWINNER

LÊ 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

29 FARDO DE CARINHO 2009 ELVIRA VIGNA LÊ 3ª
RELANÇAMENTO/

PNBE 2010
POESIA IJ

30 FELICIDADE 1995
MARILDA

CASTANHA
FTD 1ª

- ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ
POESIA IJ

31
FIO DE LUA & RAIO DE

SOL
2014 REGINA RENNÓ IBEP JR. 1ª POESIA IJ

32 FRUTA NO PONTO 1986 SARA ÁVILA FTD 1ª PRÊMIO “ORÍGENES
LESSA – O MELHOR

LIVRO PARA O

POESIA
JUVENIL
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

JOVEM”

33 JARDINS 2001 ROGER MELLO MANATI 1ª

- PRÊMIO “GLÓRIA
PONDÉ – MELHOR

PROJETO
EDITORIAL/2002

- PRÊMIO ABL DE LIJ

POESIA IJ

34 KIRA 2009
ELISABETH
TEIXEIRA

ABACATTE 1ª POESIA IJ

35 LÁ VEM O LUÍS 2011 ORIOL SAN JULIÁN LEYA 1ª POESIA IJ

36
LIÇÕES DE

ASTRONOMIA
1985 JORGE GUIDACCI

MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2005 E 2009, COMO
“POEMAS DE CÉU”

POESIA IJ

37 LUA CHEIA AMARELA 2004 ANA RAQUEL DIMENSÃO 1ª PNBE 2005 POESIA IJ

38
LUNA, MERLIN E

OUTROS HABITANTES
2002 MAURIZIO MANZO MIGUILIM 1ª

REEDITADO EM
2011

POESIA IJ

39
LUNA, MERLIN E

OUTROS HABITANTES
2011 CAÓ CRUZ ALVES MIGUILIM 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

40
MANUAL DA
DELICADEZA

2001 ELVIRA VIGNA FTD 1ª POESIA IJ

41
MARIA FUMAÇA
CHEIA DE GRAÇA

2005
DEMÓSTENES

VARGAS
LAROUSSE

JÚNIOR
1ª PNBE 2005 POESIA IJ

42 NANA 2012 BEBEL CALLAGE PRUMO 1ª POESIA IJ

43
NO CAIS DO

PRIMEIRO AMOR
2007

EVELYN
KLIGERMAN

LAROUSSE
JOVEM

1ª
POESIA
JUVENIL

44 NO FIM DO ARCO-ÍRIS 1994 CAÓ CRUZ ALVES JOSÉ OLYMPIO 1ª POESIA IJ

45 NO MUNDO DA LUA 1983 SÔNIA BARBOSA MIGUILIM 1ª
REEDITADO EM

2011
POESIA IJ

46 NO MUNDO DA LUA 2011 MARI INÊS PIEKAS PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

47
NO PAÍS DAS COISAS

IMPOSSÍVEIS
1981 NÃO HÁ

ORIENTAÇÃO
CULTURAL

1ª
PROSA

JUVENIL

48 O CIRCO 1985 AGNES CARABETTI MIGUILIM 1ª
REEDITADO EM

2011
POESIA IJ

49 O CIRCO 2011 CAÓ CRUZ ALVES PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

50 O FIO DA MEADA 1994 NOEMI RIBEIRO
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
- REEDITADO EM

2002
PROSA IJ

51 O FIO DA MEADA 2002
ELISABETH
TEIXEIRA

PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

52 O MAR E OS SONHOS 1996 ELVIRA VIGNA MIGUILIM 1ª

- REEDITADO EM
2011

- ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ

POESIA IJ

53 O MAR E OS SONHOS 2011 ELVIRA VIGNA ABACATTE 2ª
RELANÇAMENTO/

PNBE 2013
POESIA IJ

54
O QUE CABE NO

BOLSO?
2006 ANA RAQUEL DCL 1ª POESIA IJ

55
O SILÊNCIO DOS

DESCOBRIMENTOS
2000 ELVIRA VIGNA PAULUS 1ª POESIA IJ
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

56 O TRAÇO E A TRAÇA 1984 JORGE GUIDACCI
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2006
POESIA IJ

57 O TRAÇO E A TRAÇA 2006 ELMA SCIPIONE 2ª
RELANÇAMENTO/

PNBE 2012
POESIA IJ

58
O XALE AZUL DA

SEREIA
2006 EDITH DERDYK LARROUSE 1ª POESIA IJ

59 PAISAGENS 1996
CONCEIÇÃO

BICALHO
LÊ 1ª

REEDITADO EM
2006 E 2012

POESIA IJ

60 PAISAGENS 2006 JULIANA ASSIS LÊ 2ª RELANÇAMENTO
POESIA
JUVENIL

61 PAISAGENS 2012 JULIANE ASSIS LÊ 3ª RELANÇAMENTO
POESIA
JUVENIL

62 PAREDES VAZADAS 1988 ELVIRA VIGNA
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL

63
PÁSSAROS DO

ABSURDO
1992 NÃO HÁ TCHÊ 1ª

POESIA
NÃO-

INFANTIL

64
PEQUENOS CONTOS

DE LEVES
ASSOMBROS

2003
ALBERTO
LINHARES

QUINTETO
EDITORIAL

1ª
PROSA

JUVENIL

65
PERA, UVA OU

MAÇÃ?
2005 ANA RAQUEL SCIPIONE 1ª

ACERVO BÁSICO
FNLIJ/ PNBE 2006

POESIA IJ

66 POÇO DOS DESEJOS 2014 SAMUEL CASAL MODERNA 1ª
POESIA
JUVENIL

67 POEMAS DE CÉU 2005
EDINEUSA
BEZERRIL

MIGUILIM 2ª

- RELANÇAMENTO
(antigo “Lições de

astronomia”)
- REEDITADO EM

2009

POESIA IJ

68 POEMAS DE CÉU 2009 MARI INÊS PIEKAS PAULINAS 3ª
- 3ª edição do

antigo “Lições de
astronomia”

POESIA IJ

69
POEMAS E

COMIDINHAS
2008 CAÓ CRUZ ALVES PAULUS 1ª

-Em colaboração
com o Chef André

Murray
POESIA IJ

70
POEMAS PARA LER

NA ESCOLA
2011 NÃO HÁ OBJETIVA 1ª

POESIA
JUVENIL

71 POESIA ESSENCIAL 2002 NÃO HÁ MANATI 1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL

72 PORTA A PORTA 1998
MARILDA

CASTANHA
SARAIVA 1ª

ACERVO BÁSICO
FNLIJ

PROSA
JUVENIL

73 QUAL A PALAVRA? 1994
ANA LUIZA

SAIGON
NOVA

FRONTEIRA
1ª

REEDITADO EM
2012

POESIA IJ

74 QUAL A PALAVRA? 2012 VICTOR TAVARES PAULINAS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

75 QUATRO JABUTIS 2012 REGINA RENNÓ ABACATTE 1ª POESIA IJ

76
QUEM VÊ CARA NÃO

VÊ CORAÇÃO
2013 HOUAISS

LARISSA
RIBEIRO

1ª
SELECIONADO PARA

O “CATÁLOGO DE
BOLONHA”

POESIA IJ

77
RECADOS DO CORPO

E DA ALMA
2002 ANDRÉIA REZENDE FTD 1ª

ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ
POESIA IJ
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

78 RECEITAS DE OLHAR 1997 ELVIRA VIGNA FTD 1ª
PRÊMIO ODYLO

COSTA, FILHO/ FNLIJ
POESIA IJ

79 RESIDÊNCIA NO AR 2007
EVELYN

KLIGERMAN
PAULUS 1ª

POESIA
JUVENIL

80 RETRATOS 1990 NÃO HÁ MIGUILIM 1ª

-ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ
- REEDITADO EM

2012

PROSA IJ

81 RETRATOS 2012 BETH KOK IBEP JR 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

82 RIOS DA ALEGRIA 2005 NÃO HÁ MODERNA 1ª
ALTAMENTE

RECOMENDÁVEL/
FNLIJ

POESIA
JUVENIL

83
SETE SONHOS
E UM AMIGO

2004 CÁRCAMO FTD 1ª
PROSA

JUVENIL

84
TANTOS MEDOS E

OUTRAS CORAGENS
1994 GUTO LINS FTD 1ª

-LISTA DE HONRA DO
IBBY - 1994

- PRÊMIO ODYLO
COSTA, FILHO/ FNLIJ
- REEDITADO EM 2007

POESIA IJ

85
TANTOS MEDOS E

OUTRAS CORAGENS
2007 GALVÃO FTD 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

86
TERRITÓRIO DE

SONHOS
2006 ELVIRA VIGNA ROCCO 1ª

ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL-
FNLIJ/ PNBE 2009

PROSA
JUVENIL

87
TERREMOTO

FURACÃO
1997

DENISE E
FERNANDO

GLOBO 1ª
REEDITADO EM

2000
PROSA IJ

88
TERREMOTO

FURACÃO
2000 CÁRCAMO PAULUS 2ª RELANÇAMENTO PROSA IJ

89
TODAS AS CORES

DENTRO DO BRANCO
2004

EDINEUSA
BEZERRIL

NOVA
FRONTEIRA

1ª POESIA IJ

90
TRÊS VELHINHAS TÃO

VELHINHAS
1996 ELVIRA VIGNA MIGUILIM 1ª

REEDITADO EM
2013

PROSA IJ

91
TRÊS VELHINHAS TÃO

VELHINHAS
2013 ANDRÉIA RESENDE PAULUS 2ª RELANÇAMENTO PROSA IJ

92 UM AVÔ E SEU NETO 1987 MARIA JORDAN
SALESIANA

DOM BOSCO
1ª 

REEDITADO EM
2000

PROSA
JUVENIL

93 UM AVÔ E SEU NETO 2000 EDUARDO ALBINI MODERNA 2ª RELANÇAMENTO PROSA IJ

94
UM CACHORRO PARA

MAYA
2000

EDUARDO
BORDONI

SALAMANDRA 1ª
REEDITADO EM

2003
PROSA IJ

95
UM CACHORRO PARA

MAYA
2003 LÚCIA BRANDÃO SALAMANDRA 2ª

RELANÇAMENTO/
PNBE 2005

PROSA IJ

96 UM DEUS PARA 2000 1999 NÃO HÁ VOZES 1ª
15 POEMAS NO
LIVRO DE JUAN

ARIAS

POESIA 
NÃO-

INFANTIL

97
UM GATO

MARINHEIRO
2004

ELISABETH
TEIXEIRA

DCL 1ª PNBE 2014 POESIA IJ

98
UMA GATA NO

CORAÇÃO
2011 CAÓ CRUZ ALVES AMARILYS 1ª POESIA IJ

99
UMA HISTÓRIA DE

FADAS E ELFOS
1998 ELVIRA VIGNA MIGUILIM 1ª

ACERVO BÁSICO
FNLIJ

PROSA IJ

100
VARIAÇÕES SOBRE
SILÊNCIO E CORDAS

2008 ELVIRA VIGNA E-BOOK 1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

101 VENTO DISTANTE 2010
MARTHA
WERNECK

ESCRITA FINA 1ª
PROSA

JUVENIL

102 VIAGENS 1984 NÃO HÁ
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL

APÊNDICE C - TODOS OS LIVROS DE ROSEANA MURRAY
(em ordem cronológica)

Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

1 FARDO DE CARINHO 1980 ELVIRA VIGNA MURINHO 1ª
REEDITADO EM

1985 E 2009
POESIA IJ

2
NO PAÍS DAS COISAS

IMPOSSÍVEIS
1981 NÃO HÁ

ORIENTAÇÃO
CULTURAL

1ª
PROSA

JUVENIL

3 NO MUNDO DA LUA 1983 SÔNIA BARBOSA MIGUILIM 1ª
REEDITADO EM

2011
POESIA IJ

4
CLASSIFICADOS

POÉTICOS
1984 MAURIZIO MANZO MIGUILIM 1ª

-ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ
-FINALISTA DO

PRÊMIO BIENAL
- REEDITADO EM
2010/ PNBE 2006

POESIA IJ

5 O TRAÇO E A TRAÇA 1984 JORGE GUIDACCI
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2006
POESIA IJ

6 VIAGENS 1984 NÃO HÁ
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL

7
LIÇÕES DE

ASTRONOMIA
1985 JORGE GUIDACCI

MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2005 E 2009, COMO
“POEMAS DE CÉU”

POESIA IJ

8 O CIRCO 1985 AGNES CARABETTI MIGUILIM 1ª
REEDITADO EM

2011
POESIA IJ

9 FARDO DE CARINHO 1985
PATRÍCIA
GWINNER

LÊ 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

10 FRUTA NO PONTO 1986 SARA ÁVILA FTD 1ª

PRÊMIO “ORÍGENES
LESSA – O MELHOR

LIVRO PARA O
JOVEM”

POESIA
JUVENIL
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

11 UM AVÔ E SEU NETO 1987 MARIA JORDAN
SALESIANA

DOM BOSCO
1ª 

REEDITADO EM
2000

PROSA
JUVENIL

12
FALANDO DE

PÁSSAROS E GATOS
1987

HELENA
ALEXANDRINO

PAULUS 1ª POESIA IJ

13 PAREDES VAZADAS 1988 ELVIRA VIGNA
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL

14 BURACO NO CÉU 1989 ELIANE SOARES
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª PROSA IJ

15 ARTES E OFÍCIOS 1990 BETO LIMA FTD 1ª

PRÊMIO APCA E
ALTAMENTE

RECOMENDÁVEL/
FNLIJ

POESIA IJ

16 RETRATOS 1990 NÃO HÁ MIGUILIM 1ª

-ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ
- REEDITADO EM

2012

PROSA IJ

17
CRIANÇA É COISA

SÉRIA
1991 PAULA SALDANHA

MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª PROSA IJ

18
PÁSSAROS DO

ABSURDO
1992 NÃO HÁ TCHÊ 1ª

POESIA
NÃO-

INFANTIL

19 DIA E NOITE 1994 -------
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª ESGOTADO POESIA IJ

20 CASAS 1994 TIBÚRCIO FORMATO 1ª
EDITADO NO

MÉXICO
POESIA IJ

21 NO FIM DO ARCO-ÍRIS 1994 CAÓ CRUZ ALVES JOSÉ OLYMPIO 1ª POESIA IJ

22 QUAL A PALAVRA? 1994
ANA LUIZA

SAIGON
NOVA

FRONTEIRA
1ª

REEDITADO EM
2012

POESIA IJ

23 CARONA NO JIPE 1994 ESGOTADO
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2006
POESIA IJ

24
TANTOS MEDOS E

OUTRAS CORAGENS
1994 GUTO LINS FTD 1ª

-LISTA DE HONRA
DO IBBY - 1994

- PRÊMIO ODYLO
COSTA, FILHO/ FNLIJ

- REEDITADO EM
2007

POESIA IJ

25 O FIO DA MEADA 1994 NOEMI RIBEIRO
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2002
PROSA IJ

26
DE QUE RIEM OS

PALHAÇOS?
1995

ARTE DIGITAL DE CARLOS
ROBERTO PAIVA E
LINCOLN ROLIM

MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª ESGOTADO POESIA IJ

27 FELICIDADE 1995
MARILDA

CASTANHA
FTD 1ª

ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ
POESIA IJ

28 DUAS AMIGAS 1995 HILDA FERREIRA
MEMÓRIAS
FUTURAS

1ª
REEDITADO EM

2005
POESIA IJ

29 PAISAGENS 1996
CONCEIÇÃO

BICALHO
LÊ 1ª

REEDITADO EM
2006 E 2012

POESIA IJ

30 O MAR E OS SONHOS 1996 ELVIRA VIGNA MIGUILIM 1ª

- REEDITADO EM
2011

- ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ

POESIA IJ
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

31 TRÊS VELHINHAS 1996 ELVIRA VIGNA MIGUILIM 1ª
REEDITADO EM

2013
PROSA IJ

32 RECEITAS DE OLHAR 1997 ELVIRA VIGNA FTD 1ª
PRÊMIO ODYLO

COSTA, FILHO/ FNLIJ
POESIA IJ

33
TERREMOTO

FURACÃO
1997

DENISE E
FERNANDO

GLOBO 1ª
REEDITADO EM

2000
PROSA IJ

34
A BELA ADORMECIDA

E OUTROS CONTOS
DE PERRAULT

1997 LÚCIA HIRATSUKA LÊ 1ª RECONTOS

35 ESTAÇÃO LUNAR 1998 CAÓ CRUZ ALVES MIGUILIM 1ª
AGENDA

POÉTICA -
PERMANENTE

36
UMA HISTÓRIA DE

FADAS E ELFOS
1998 ELVIRA VIGNA MIGUILIM 1ª

ACERVO BÁSICO
FNLIJ

PROSA IJ

37 PORTA A PORTA 1998
MARILDA

CASTANHA
SARAIVA 1ª

ACERVO BÁSICO
FNLIJ

PROSA
JUVENIL

38 UM DEUS PARA 2000 1999 NÃO HÁ VOZES 1ª
15 POEMAS NO

LIVRO
DE JUAN ARIAS

POESIA 
NÃO-

INFANTIL

39
O SILÊNCIO DOS

DESCOBRIMENTOS
2000 ELVIRA VIGNA PAULUS 1ª POESIA IJ

40
UM CACHORRO PARA

MAYA
2000

EDUARDO
BORDONI

SALAMANDRA 1ª
REEDITADO EM

2003
PROSA IJ

41
TERREMOTO

FURACÃO
2000 CÁRCAMO PAULUS 2ª RELANÇAMENTO PROSA IJ

42 UM AVÔ E SEU NETO 2000 EDUARDO ALBINI MODERNA 2ª RELANÇAMENTO PROSA IJ

43
MANUAL DA
DELICADEZA

2001 ELVIRA VIGNA FTD 1ª POESIA IJ

44
CAMINHOS DA

MAGIA
2001 MARCELO RIBEIRO DCL 1ª POESIA IJ

45 JARDINS 2001 ROGER MELLO MANATI 1ª

- PRÊMIO “GLÓRIA
PONDÉ – MELHOR

PROJETO
EDITORIAL/2002

- PRÊMIO ABL DE LIJ

POESIA IJ

46
LUNA, MERLIN E

OUTROS HABITANTES
2002 MAURIZIO MANZO MIGUILIM 1ª

REEDITADO EM
2011

POESIA IJ

47
RECADOS DO CORPO

E DA ALMA
2002 ANDRÉIA REZENDE FTD 1ª

ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/

FNLIJ
POESIA IJ

48 POESIA ESSENCIAL 2002 NÃO HÁ MANATI 1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL

49 O FIO DA MEADA 2002
ELISABETH
TEIXEIRA

PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

50
UM CACHORRO PARA

MAYA
2003 LÚCIA BRANDÃO SALAMANDRA 2ª

RELANÇAMENTO/
PNBE 2005

PROSA IJ

51
PEQUENOS CONTOS

DE LEVES
ASSOMBROS

2003
ALBERTO
LINHARES

QUINTETO
EDITORIAL

1ª
PROSA

JUVENIL

52
TODAS AS CORES

DENTRO DO BRANCO
2004

EDINEUSA
BEZERRIL

NOVA
FRONTEIRA

1ª POESIA IJ

53
UM GATO

MARINHEIRO
2004

ELISABETH
TEIXEIRA

DCL 1ª PNBE 2014 POESIA IJ
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

54 CAIXINHA DE MÚSICA 2004
SÉRGIO

MAGALHÃES
MANATI 1ª POESIA IJ

55 LUA CHEIA AMARELA 2004 ANA RAQUEL DIMENSÃO 1ª PNBE 2005 POESIA IJ

56
SETE SONHOS
E UM AMIGO

2004 CÁRCAMO FTD 1ª
PROSA

JUVENIL

57
MARIA FUMAÇA
CHEIA DE GRAÇA

2005
DEMÓSTENES

VARGAS
LAROUSSE

JÚNIOR
1ª PNBE 2005 POESIA IJ

58 RIOS DA ALEGRIA 2005 NÃO HÁ MODERNA 1ª
ALTAMENTE

RECOMENDÁVEL/
FNLIJ

POESIA
JUVENIL

59
PERA, UVA OU

MAÇÃ?
2005 ANA RAQUEL SCIPIONE 1ª

ACERVO BÁSICO
FNLIJ/ PNBE 2006

POESIA IJ

60 POEMAS DE CÉU 2005
EDINEUSA
BEZERRIL

MIGUILIM 2ª

- RELANÇAMENTO
(antigo “Lições de

astronomia”)
- REEDITADO EM

2009

POESIA IJ

61 DUAS AMIGAS 2005 ANDRÉIA RESENDE PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

62
O QUE CABE NO

BOLSO?
2006 ANA RAQUEL DCL 1ª POESIA IJ

63
O XALE AZUL DA

SEREIA
2006 EDITH DERDYK LARROUSE 1ª POESIA IJ

64
TERRITÓRIO DE

SONHOS
2006 ELVIRA VIGNA ROCCO 1ª

ALTAMENTE
RECOMENDÁVEL/
FNLIJ/ PNBE 2009

PROSA
JUVENIL

65 DESERTOS 2006 ROGER MELLO OBJETIVA 1ª

- FINALISTA DO
PRÊMIO JABUTI
- ALTAMENTE

RECOMENDÁVEL/
FNLIJ

POESIA IJ

66 O TRAÇO E A TRAÇA 2006 ELMA SCIPIONE 2ª
RELANÇAMENTO/

PNBE 2012
POESIA IJ

67 CARONA NO JIPE 2006
HELENA

ALEXANDRINO
SALAMANDRA 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

68 PAISAGENS 2006 JULIANA ASSIS LÊ 2ª RELANÇAMENTO
POESIA
JUVENIL

69
NO CAIS DO

PRIMEIRO AMOR
2007

EVELYN
KLIGERMAN

LAROUSSE
JOVEM

1ª
POESIA
JUVENIL

70 RESIDÊNCIA NO AR 2007
EVELYN

KLIGERMAN
PAULUS 1ª

POESIA
JUVENIL

71 ARTES E OFÍCIOS 2007 CAÓ CRUZ ALVES FTD 2ª

- PRÊMIO APCA
- ALTAMENTE

RECOMENDÁVEL/
FNLIJ

POESIA IJ

72
TANTOS MEDOS E

OUTRAS CORAGENS
2007 GALVÃO FTD 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

73
POEMAS E

COMIDINHAS
2008 CAÓ CRUZ ALVES PAULUS 1ª

-Em colaboração
com o Chef André

Murray
POESIA IJ

74 FÁBRICA DE POESIA 2008 CAÓ CRUZ ALVES SCIPIONE 1ª POESIA IJ

75
VARIAÇÕES SOBRE
SILÊNCIO E CORDAS

2008 ELVIRA VIGNA E-BOOK 1ª
POESIA
NÃO-

INFANTIL
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

76
ARABESCOS NO

VENTO
2009 ELVIRA VIGNA PRUMO 1ª POESIA IJ

77 KIRA 2009
ELISABETH
TEIXEIRA

ABACATTE 1ª POESIA IJ

78 FARDO DE CARINHO 2009 ELVIRA VIGNA LÊ 3ª
RELANÇAMENTO/

PNBE 2010
POESIA IJ

79 POEMAS DE CÉU 2009 MARI INÊS PIEKAS PAULINAS 3ª
- 3ª edição do

antigo “Lições de
astronomia”

POESIA IJ

80
CARTEIRA DE
IDENTIDADE

2010 ELVIRA VIGNA LÊ 1ª

- SELECIONADO
PARA O “CATÁLOGO

DE BOLONHA –
2011”/ PNBE 2013

POESIA IJ

81
CLASSIFICADOS

POÉTICOS
2010 MARI INÊS PIEKAS MODERNA 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

82 VENTO DISTANTE 2010
MARTHA
WERNECK

ESCRITA FINA 1ª
PROSA

JUVENIL

83
UMA GATA NO

CORAÇÃO
2011 CAÓ CRUZ ALVES AMARILYS 1ª POESIA IJ

84
POEMAS PARA LER

NA ESCOLA
2011 NÃO HÁ OBJETIVA 1ª

POESIA
JUVENIL

85 LÁ VEM O LUÍS 2011 ORIOL SAN JULIÁN LEYA 1ª POESIA IJ

86 NO MUNDO DA LUA 2011 MARI INÊS PIEKAS PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

87 O CIRCO 2011 CAÓ CRUZ ALVES PAULUS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

88 O MAR E OS SONHOS 2011 ELVIRA VIGNA ABACATTE 2ª
RELANÇAMENTO/

PNBE 2013
POESIA IJ

89
LUNA, MERLIN E

OUTROS HABITANTES
2011 CAÓ CRUZ ALVES MIGUILIM 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

90
DIÁRIO DA

MONTANHA
2012 NÃO HÁ MANATI 1ª

PRÊMIO ODYLO
COSTA, FILHO/ FNLIJ

POESIA
NÃO-

INFANTIL

91 NANA 2012 BEBEL CALLAGE PRUMO 1ª POESIA IJ

92 QUATRO JABUTIS 2012 REGINA RENNÓ ABACATTE 1ª POESIA IJ

93 RETRATOS 2012 BETH KOK IBEP JR 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

94 PAISAGENS 2012 JULIANE ASSIS LÊ 3ª RELANÇAMENTO
POESIA
JUVENIL

95 QUAL A PALAVRA? 2012 VICTOR TAVARES PAULINAS 2ª RELANÇAMENTO POESIA IJ

96
ABECEDÁRIO POÉTICO

DE FRUTAS
2013 CLAUDIA SIMÕES ROVELLE 1ª

SELECIONADO PARA
O “CATÁLOGO DE

BOLONHA”
POESIA IJ

97
QUEM VÊ CARA NÃO

VÊ CORAÇÃO
2013 LARISSA RIBEIRO HOUAISS 1ª

SELECIONADO PARA
O “CATÁLOGO DE

BOLONHA”
POESIA IJ

98
TRÊS VELHINHAS TÃO

VELHINHAS
2013 ANDRÉIA RESENDE PAULUS 2ª RELANÇAMENTO PROSA IJ

99
FIO DE LUA & RAIO DE

SOL
2014 REGINA RENNÓ IBEP JR. 1ª POESIA IJ

100 POÇO DOS DESEJOS 2014 SAMUEL CASAL MODERNA 1ª
POESIA
JUVENIL
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Nº TÍTULO ANO ILUSTRADOR(A) EDITORA EDIÇÃO
RECONHECIMENTO/

OBSERVAÇÕES

GÊNERO/
PÚBLICO

ALVO

101 EXERCÍCIOS DE AMOR 2014
PATRÍCIA
REZENDE/

YANNICK FALISSE
LÊ 1ª

PROSA
JUVENIL

102
CINCO SENTIDOS E

OUTROS
2014 ELVIRA VIGNA ABACATTE 1ª

POESIA
JUVENIL

APÊNDICE D - ROSEANA MURRAY - PUBLICAÇÕES

                                        DÉCADAS
GÊNERO/ 

FAIXA ETÁRIA

1980 1990 2000
2010-
2014

TOTAL

1as

E

D

I

Ç

Õ

POESIA
INFANTOJUVENIL

8 13 22 11 54

PROSA
INFANTOJUVENIL

3 7 4 2 16

POESIA NÃO–INFANTIL 2 2 2 1 7

Subtotais 13 22 28 14 77
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E

S REEDIÇÕES 1 0 13 9 23

TOTAIS 14 22 41 23 100


