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Nas sucessivas (re)leituras da obra de Álvaro Magalhães 
(AM) a que procedemos aquando da preparação deste breve 
estudo, ocorreu-nos, vezes sem conta, a expressão que completa 
o título desta apresentação: «a delicadeza na percepção do 
mundo» (Magalhães, 1999: 10). Conhecemo-la num ensaio em 
que o autor tematiza alguns caminhos míticos da infância e da 
poesia, um texto pontuado por esta expressão para designar 
«uma visão [...] sem tempo», «a tal que torna visível o invisível 
(o essencial), porque exprime não a aparência do real, mas as 
suas pulsões fundamentais e as suas leis mais secretas. É tam
bém essa primitiva delicadeza que desperta em nós o maravi
lhoso, os sonhos, os fantasmas e o imaginário, que corresponde 
a um esforço para ultrapassar a nossa estrutura e aceder a mais 
beleza e a mais duração.» (Idem, ibidem: 10.)

Os textos narrativos de carácter breve e os textos dra
máticos de destinatário preferencial infanto-juvenil da autoria 
de AM, corpus da nossa abordagem, inscrevem-se verdadeira
mente no quadro dessa sensível apreensão do mundo apenas 
concretizável, na obra ficcional deste autor, pela via do sonho, 
pela aceitação de um lugar sem tempo, pela busca e pela cren
ça nessa «metade ignorada da vida», que presentifica, por 
exemplo, a peça Enquanto a Cidade Dorme (2000), um percurso 
tantas vezes orientado pela «bússola do coração», de que nos
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fala Rui, jovem personagem da obra mencionada. Na escrita de 
AM, a realidade e o imaginário, tenuemente separados, susten
tam-se mutuamente, são indissociáveis, à semelhança das faces 
desse admirável dado que é o mundo, um mundo, como diz o 
Anão Martim do mesmo texto, que tem dois lados e «um lado 
ampara o outro, se um deles cair o outro acabará por cair tam
bém» (Magalhães, 2000a: 33).

AM regressa, com frequência, a um lugar literário domi
nado pela ficcionalização de temáticas próximas do registo 
existencialista. A vida, a morte ou a vivência do tempo impreg
nam os seus textos, sendo nestes tratados de modo sugestivo e 
motivando o leitor a procurar, também ele, o encontro reflexivo 
com aquilo que o próprio autor designa como os «claros misté
rios da existência» (Magalhães, 2002b: 213).

Em alguns textos, o autor surpreende o leitor com a 
recriação original de um percurso vivencial que parece ser 
«desformalizado», destituído da linear normalidade empírica 
ou histórico-factual, um percurso em que é possível desejar 
regressar ao ventre materno, encarar desfavoravelmente o real 
(2), procurar uma espécie de libertação da rígida linha que de
termina a sucessão natural nascer-viver-morrer.

É o que conhecemos pela mão de Miguel, a persona
gem infantil de Isto É Que Foi Ser! (2001; l .a ed.,1984), que 
busca uma forma de vida equivalente à que viveu no ventre 
materno. O contacto que estabelece com o real não é pacífico. 
Daí que procure, no permissível e generoso espaço da imagi
nação ou da ficção narrativa, um encontro feliz com um outro 
mundo, o das «histórias». O menino de O Menino Chamado 
Menino (2001; l . a ed., 1983), depois de 9 meses «às escuras 
dentro da mãe», sente-se insatisfeito, perplexo até com o seu 
novo mundo. Decide, pois, autonomizar-se e, desviando o 
olhar da realidade, percorre os caminhos da aventura indivi
dual a partir da imaginação. Neste conto, é também a viagem 
física e interior que acaba por fundar um modo particular de 
conhecimento.
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Em AM, a descoberta do mundo ou da vida é, regra 
geral, encetada por personagens infantis, aspecto que parece 
materializar a ideia de que, em parte, «todas as crianças vêem 
o mundo pela primeira vez com o seu olhar deslumbrado e 
deslumbrante» (Magalhães, 1999: 10) e que denuncia o lugar 
privilegiado que o poeta de O Reino Perdido (2000; 1.® ed., 1986) 
concede aos mais novos. A infância surge conotada com o espí
rito de descoberta, o desejo de mudança, a ânsia de superar a 
inadaptação (3), a capacidade de alterar ou até de equilibrar o 
que perturba ou angustia. No conto O Rapaz da Bicicleta Azul 
(2004), texto de filiação histórica, que possui como pano de 
fundo o contexto da revolução dos cravos e em que se mistu
ram o real e o onírico, João percebe a História a partir de um 
sonho do seu pai, outrora também ele menino, a viajar numa 
«veloz bicicleta azul» (Magalhães, 2004c: 14) em busca do sen
tido da liberdade. Na narrativa Os Três Presentes (1989, 5.a ed., 
2003), por exemplo, texto em que personagens pertencentes a 
gerações distintas interagem harmoniosamente, é a Pedro, 
Teresa e João (4) que cabe a tarefa mais importante: resgatar o 
Sr. Martins do seu fato preto e curá-lo da doença da solidão e 
do desencanto perante a vida. São estas três crianças, aprendi
zes do «sentido da vida nas duas facetas: o real e o intuído» 
(Maldonado, 2002: 31), como menciona Manuela Maldonado, 
que decidem oferecer-lhe os mais eficazes remédios, ternamen
te colocados em três frascos: silêncio, amor e alegria.

A vida, elogiada -  como em Os Três Presentes, por exem
plo - ,  ou apenas interrogada -  como em O Menino Chamado 
Menino - ,  encontra-se, de facto, no centro da escrita de AM, 
representando o segundo elemento dessa recorrente enigmáti
ca tensão em que se situa também a morte, «a senhora dos pas
sos leves» (Magalhães, 2000a: 34) temida pelo Anão Martim de 
Enquanto a Cidade Dorme, e que acaba, em última instância, por 
orientar os enredos dos contos «O Segredo da Menina Morta», 
incluído em Três Histórias de Amor (2003), «O Homem que não 
queria sonhar» e «O livro que nunca acaba», presentes na
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colectânea O Homem Que Não Queria Sonhar e Outras Histórias 
(1987; 5.a ed., 2001), apenas para citar alguns. Nesta última nar
rativa, em particular, «O livro que nunca acaba», pressente-se, 
de forma destacada, uma visão da vida previamente determi
nada pela inevitabilidade e pela irreversibilidade dos factos 
registados num livro -  talvez conotado com o destino -  cíclico, 
infindável: «Adormeceu então profundamente e não voltou a 
acordar. Nem chegou a ler a últim a página. / Se o t i
vesse feito ficaria a saber que ela, a última página, era também 
a primeira de uma nova história em tudo igual e em tudo dife
rente da anterior. E ainda que o livro se repetia eternamente e, 
tal como a vida à sua volta e dentro dela, nunca acabava, não 
tinha fim.» (Magalhães, 2001d: 24).

O tempo emerge igualmente como uma das linhas ideo- 
temáticas mais expressivas em AM. O seu tratamento nos tex
tos de que nos ocupamos convida também a ultrapassar o 
contingente, o imediato, o puramente objectivo ou o que se 
alcança apenas com o olhar. No seu questionamento, propõe- 
se um caminho interrogativo que nos conduz à vivência de 
uma «certa nostalgia de um tempo mítico em que a unidade 
do Homem com a Natureza era possível» (Gomes, 2000: 18). 
Neste percurso «perguntativo» cabe a relativização (5), a aceita
ção da irreversibilidade (6) e da efemeridade, a superação dos 
constrangedores limites históricos, fazendo-se sobressair, em 
detrimento do «tempo que nos escraviza a todos», esse «outro 
tempo de que os relógios nada sabem», o tempo «em que 
sonhamos, a dormir ou acordados» (Magalhães, 2001d: 15). 
Mesmo ao nível espacial, ainda que se constate a frequência 
equitativa de cenários físicos naturais ou citadinos tendencial- 
mente verosímeis e facilmente reconhecíveis pelos leitores 
mais novos, como a escola ou o circo, observa-se, em determi
nados textos, uma configuração topológica que privilegia o 
lugar mítico e misterioso ou o espaço psicológico. Lembramos, 
por exemplo, o «Lugar Encantado» de que fala o Caracol, irre
mediável viajante de Contos da Mata dos Medos (2003), esse
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lugar que não se sabe onde é e que «basta não ir a lado 
nenhum em especial para lá chegar.» (Magalhães, 2003a: 92) 
ou, ainda, esse «outro lado do Mundo» de que se fala recorren
temente em Enquanto a Cidade Dorme.

A própria deslocação ou a viagem física, a par de 
outras, como as apenas ensaiadas ou efabuladas, as de moldu
ra histórica (por exemplo, em O Rapaz da Bicicleta Azul (7) e, 
muito particularmente, as de carácter onírico (como em Maldi
ta Matemática!), reflectem a necessidade de demanda de har
monia, de liberdade, de seguir em direcção ao essencial, a 
impossibilidade de permanecer igual ou até, por vezes, de 
afastamento em relação à morada matricial. Em O Menino Cha
mado Menino, a criança e os seus companheiros (um pirilampo, 
uma tartaruga e um hipopótamo) procuram a aventura, ope
rando-se a evasão do espaço real por meio de um tapete voa
dor. Em Contos da Mata dos Medos, o  Caracol viaja em direcção 
ao mar e, no final, até um Lugar Encantado, um percurso soli
tário que o prende à vida. E em Hipopóptimos Uma História de 
Amor (2001), como explicita Maria Elisa Sousa, é «nas asas de 
um extraordinário hipopótamo («hipopóptimo»)» que o narra
dor nos torna «cúmplices de uma não menos extraordinária 
viagem em volta do próprio ser, que a cada momento descobre 
e se descobre, sem quebrar o encanto pela vida, deixando-se 
enfeitiçar pela magia do amor, qualquer que seja o corpo que o 
habita», (Sousa, 2002:15).

De facto, aliada ao tópico da viagem, emerge, por vezes, 
a tem ática am orosa, motivo alicerçante em textos como 
«Romance de Lucas e Pandora» (2001), «O espelho», segundo 
conto da colectânea O Homem Que Não Queria Sonhar e Outras 
Histórias (4.a ed., 2001), Hipopóptimos Uma História de Amor, 
como mencionámos, ou ainda Três Histórias de Amor. Nestas 
narrativas, pautadas por uma densidade afectiva pouco 
comum aos textos de preferencial recepção infantil, o amor, 
que confunde, como na primeira narrativa, que inquieta, como 
na segunda, que suscita o aparente desejo de «desamar» (8) ou
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que, inevitavelmente, transforma e magnifica, funciona, de 
igual form a, como meio de transposição para outro(s) 
mundo(s), elidindo as fronteiras entre sonho e realidade.

As inúmeras figuras animais, que vivem nos livros de 
AM, muitas vezes, desenhadas com traços humorísticos -  
como em muitos contos de Histórias Pequenas de Bichos Pequenos 
(2004; l .a ed., 1985), por exemplo -  e quase sempre antropo- 
morfizadas, parecem dar voz à ideia de que «Os animais, tal 
como as crianças, estão mais próximos do ser e da sua essên
cia» (Magalhães, 2004d: 16), testemunhando, também elas, 
uma especial cosmovisão, uma singular forma de convívio 
com o Outro que não é mais do que um dos caminhos mais 
seguros de auto e de heteroconhecimento. Estas personagens 
pertencentes ao reino animal, evidenciando uma conduta pró
xima da dos homens, vêem-se quase sempre a braços com 
situações que espelham a condição humana no seu mais ínti
mo sentido. As dificuldades da vivência em comunidade, a 
aceitação da diferença, o medo, o dilema, o enamoramento, a 
felicidade/infelicidade ou a morte são explorados e recriados 
simbolicamente através da actuação destas personagens. Em 
Contos da Mata dos Medos (9), por exemplo, um Ouriço, um Coe
lho, uma Toupeira, um Chapim, um Caracol e uma Lagarta 
(baptizada pelos companheiros com o nome de Pequenita), 
heróis habitantes dessa mata verdadeira (10), aqui transforma
da em topos ficcional, não abdicando da sua individualidade, 
partilham experiências, organizam-se socialmente, aceitam os 
bons e os maus momentos da vida de cada um e procuram 
conciliar diferenças. Estas figuras, a lembrar, em muitos 
momentos, as personagens carrollianas, debatem-se, até, na 
tentativa de encontrar, para todos, a melhor resposta a essa 
«terrível pergunta», que o Coelho aprendeu na «cidade dos 
homens»: «És feliz...?» (Magalhães, 2003a: 38) pergunta o Coe
lho, em tom de vingança, ao Chapim, que, a partir desse dia, 
«Para onde quer que olhasse [...] via a pergunta: nas plantas, 
nas nuvens, nos olhos de uma raposa, até nas ondas do mar.
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Queria responder, para se livrar da pergunta, mas sabia lá ele se 
era feliz. De certeza que era feliz antes de lhe terem perguntado se 
era feliz, mas agora que pensava nisso tinha muitas dúvidas.» 
(Idem, ibidem: 40). A forma como este problema é resolvido, a par
tir da solidariedade e da entreajuda, evidencia também uma sábia 
percepção da vida colocada na voz da Toupeira: «[...] E quanto à 
felicidade... Sabes o que é? / Depende de para quem for, [...] 
Para o Ouriço, a felicidade é apreciar a vida e não fazer nada. Para 
o Coelho, é encontrar muitas coisas. Para a Pequenita, é poder 
voar. Para mim, é cavar um bom túnel e depois ler um bom 
livro.» (Idem, ibidem: 49). No convívio com os bichos da Mata dos 
Medos, pressente-se, assim, um elogio da natureza, essa «Grande 
Mãe» (Magalhães, 2001a: 17), uma visão que testemunha, em últi
ma instância, um modo particular de estar no mundo e na vida.

A essência animal ocorre, por vezes, como o outro lado 
do espelho humano, como a outra face do duplo ou, ainda, 
como a face magnificada do que foi, antes de tudo, a vivência 
terrena, física e humana. A simbiose animal-homem (criança/ 
/jovem) é igualmente significativa em textos como Hipopópti- 
mos Uma História de Amor (n) e Todos os Rapazes são Gatos (2004) 
-  este último, como assinala José António Gomes, e mesmo o 
primeiro, cremos nós, «uma densa parábola sobre as tensões 
da adolescência» (Gomes, 2006) - ,  consubstanciando-se, por 
vezes, num processo de metamorfose.

Outro aspecto relevante reside no facto de a presença 
dos animais participar de uma espécie de código simbólico de 
carácter inovador que possui, no seu centro, figuras como o 
hipopótamo (12), animal que, como mencionámos noutro lugar 
(Silva, 2005), remete para a delicadeza, a leveza e a beleza do 
espírito, independentemente da sua imponência física, ou o 
gato, com frequência associado à temática amorosa (13). Neste 
quadro simbólico, inscrevem-se, ainda, outros elementos como 
o espelho (14), a árvore (15), a bicicleta (16), a cor azul (17) ou o 
voo (18), elementos que, globalmente, podem ser associados à 
descoberta do sentido da vida, do mundo, do eu e do Outro.
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Esta tentativa constante de compreensão, que se perscru
ta, de forma destacada, na obra de AM, opera-se, igualmente, no 
encontro com a palavra literária. Como refere Manuel António 
Pina, «Na literatura de Álvaro Magalhães, a palavra nunca é um 
mero instrumento, uma gasta mala transportando conceitos ou 
significações, mas antes um ser físico e semovente que o escritor 
permanentemente limpa da usura quotidiana e restitui à sua 
milagrosa capacidade de, mais do que nomear, criar mundos e 
sentidos.» (Pina, 2002: 7.) A palavra é, pois, o passaporte seguro 
para o ingresso natural num outro mundo (19), um mundo dese
jado, um lugar «fofo e quente» como o que Miguel, o herói de 
Isto É Que Foi Ser!, acaba por alcançar após o encontro com 
Manuel -  o poeta Manuel António Pina, figura referencial resga
tada para o espaço ficcional e que se projecta igualmente nas 
próprias ilustrações de José de Guimarães -  e com a sua poesia 
(20) -  «única coisa que encontrei no mundo que vale a pena car
regar» (Magalhães, 2001b: 28), como diz Miguel - , meio que lhe 
permite permanecer no espaço da imaginação ou do sonho, o 
outro lado do real. É neste sentido, também, que lemos a viagem 
em busca de ficção presente em O Menino Chamado Menino, uma 
incursão que funciona, como refere José António Gomes, 
enquanto refúgio «na volátil esfera da imaginação» (Gomes, 
2002: 286) e que possibilita ao herói recém-nascido cumprir a 
sua ânsia de conhecer tudo e ir «ao encontro do inesperado e do 
desconhecido» (Magalhães, 2001e: 17). E em O Circo das Palavras 
Voadoras (2001), espécie de actualização de História com Muitas 
Letras (1982) e Uma Flauta Chamada Ternura (1983), os dois pri
meiros textos que enviou aos mais novos (21), a palavra, apren
dida na sua essência (tal como, aliás, a música), inaugura a 
viagem entre o real e o imaginário.

E o mesmo se verifica, de certo modo, em Maldita Mate
mática! (2000). Neste conto, a evasão do mundo que João, o pro
tagonista, concretiza através das narrativas ficcionadas que 
constrói, um conjunto de aventuras encaixadas na (des)aventura 
que é a sua própria vida, permite-lhe viajar livremente a partir
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do aparentemente rígido mundo da matemática, soltando a 
imaginação e alcançando uma terra povoada de números. É aí 
que faz um amigo, o número 7, um «número real no [teu] ima
ginário [do João]» (Magalhães, 2000b: 15), que, angustiado com 
um teste de poesia, confessa: «Estou farto de resolver poemas. 
Os poemas existem para nós os sentirmos, para gostarmos 
deles e os tornarmos nossos. Não devem ser resolvidos, devem 
ser ouvidos como a música...» (Idem, ibidem: 22.) João, por seu 
turno, tornando-se um «sonhador acordado» (idem, ibidem: 
16), ainda que não consiga mostrar ao seu professor de mate
mática, um homem que «olhava o mundo através duns óculos 
de lentes grossas que faziam com que as coisas lhe parecessem 
mais pequenas do que eram» (idem, ibidem: 19), aprende que, 
muitas vezes, apenas a imaginação possibilita a realização de 
um sonho ou a resolução de um problema (mesmo que este 
seja de matemática). O explicit deste conto, à semelhança do que 
se verifica também em O Menino Chamado Menino i22), ambos 
narrativas em aberto, também não deixa de propiciar o sonho e 
a liberdade imaginativa, instaurando, em definitivo, a dúvida 
ou a incerteza: «Não é possível saber que rumo tomou nem 
onde terá ido parar. Quando se vai ao volan
te duma bicicleta Ralling, não se medem distâncias e o mundo 
toma-se pequeno, quase insignificante.» (Magalhães, 2000b: 44.)

Na verdade, AM transforma as suas personagens em ver
dadeiros «sonhadores de palavras» (Bachelard, 2001), seguindo 
a acepção de Gaston Bachelard, e o sonho, surgindo frequente
mente associado a uma atmosfera noctuma, prevalecente em 
relação à realidade, domina inúmeros textos e condiciona pro
fundamente a actuação das personagens que nestes interac- 
tuam. Como temos vindo a sugerir, as figuras que povoam os 
textos de AM deambulam livremente entre o real e o imaginário e 
parecem reger-se pela noção de que «não há chave, fecho ou tran
ca / que encerre a porta larga dos [meus] sonhos» (Magalhães, 
2000a: 60), sendo estes o meio propiciador de mudança quer física 
quer psicológica, uma mudança que redunda positivamente na
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realização pessoal, como se lê no desfecho de Hipopóptimos Uma 
História de Amor: «Não era o sonho e era um sonho. Quando 
finalmente se faz o que se sonhou fazer, é como se se sonhasse 
outra vez.» (Magalhães, 2001a: 65.)

Com intrigas estimulantes, que activam com facilidade os 
mecanismos da imaginação, e um atractivo discurso, no qual são 
determinantes a componente humorística, devedora, por vezes, 
de um tom nonsensical (23) e irónico, o carácter lúdico que trans
parece dos inovadores jogos lexicais (24) e fonéticos, e os imprevi
síveis diálogos, a obra de AM revela uma riqueza estética, 
afastando-se de qualquer configuração maniqueísta e privile
giando «a liberdade, no sonho» í25). Os seus textos testemunham 
um aturado exercício de revelação do(s) outro(s) lado(s) das 
palavras, som da vida, às quais se vai «raspando-[lhesj a sujida
de dos dias / e do mau uso» (Magalhães, 2000c: 3), derrogando 
essa cada vez mais resistente vulgaridade que parece querer 
dominar não só o mundo das letras mas o mundo em geral. Em 
poucas palavras, nos textos de AM que colocámos no centro 
desta abordagem, materializa-se, assim, a voz de «um homem 
que quer sonhar», de um hábil criador de mundos outros, de um 
dedicado «brincador» de palavras ou de um «imaginador» de 
mundos que, com invulgar mestria, se compraz na escrita de 
livros «com todas as idades dentro» (Magalhães, 2002a: 5).

Bibliografia

Obras de Álvaro Magalhães:
(1982) . Uma História com Muitas Letras. Col. Pássaro Livre/32, Lisboa:

Horizonte, (ilustr. de Paula Amaral).
(1983) . Uma Flauta Chamada Ternura. Col. Pássaro Livre/44, Lisboa:

Horizonte (ilustr. de Manuela Bacelar).
(1999). «Infância, Mito, Poesia» in Malasartes [Cadernos de Literatura para 

a Infância e a Juventude], N.° 1, Novembro de 1999, pp. 10-13. 
(2000a). Enquanto a Cidade Dorme. Porto: Campo das Letras/Pé de Vento 

(cenografia de João Calvário e figurinos de Susanne Rosler).



322 NO BFUNCO DO SUL AS CORES DOS LI' SCO

(2000b). Maldita Matemática!. Porto: Asa (Bayard Christ).
(2000c). O Limpa-Palavras e Outros Poemas. Porto: Asa (ilustrações de 

Danuta Wojciechowska).
(2000d). «O outro lado do mundo» in Malasartes [Cadernos de Literatu

ra para a Infância e a Juventude], N.° 3, Julho de 2000, pp. 15-16.
(2001a). Hipopóptimos Uma História de Amor. Porto: Asa (ilus- 

tr. de Danuta Wojciechowska).
(2001b). Isto É Que Foi Ser!. Porto: Asa (ilustr. de José de Guimarães).
(2001c) O Circo das Palavras Voadoras. Porto: Asa (ilustr. de António 

Modesto).
(2001d). O Homem Que Não Queria Sonhar e Outras Histórias. Porto: 

Asa (ilustr. de António Modesto) (4.a ed.).
(2001e). O Menino Chamado Menino. Porto: Asa (6.a ed./l.a-1983) 

(ilustr. de Manuela Bacelar).
(2001f). «Romance de Lucas e Pandora» in GOMES, J. A. (coord.). 

Contos da Cidade das Pontes. Porto: Âmbar, pp. 41-51 (ilustr. de 
António Modesto).

(2002a). «Prosa e Poesia» in Boletim CRILI], N.° 2, Junho de 2002, pp. 3-6.
(2002b). «Um saco, dois casos, quatro sacos de livros» in MESQUITA, 

Armindo (coord.). Pedagogias do Imaginário. Olhares sobre a Lite
ratura Infantil. Porto: Asa, pp. 211-214.

(2003a). Contos da Mata dos Medos. Lisboa: Assírio & Alvim/ 
/ Câmara Municipal de Almada (ilustr. de Cristina Vaiadas).

(2003b). «O Brincador» in REMELHE, Emílio e MENDONÇA, Luís 
(coord.). A Casa dos Sonhos. Coimbra: Fundação Bissaya Barre
to (texto a partir de um desenho de Maria Keil), p. 43.

(2003c). Os Três Presentes. Porto: Asa (ilustr. de Pedro Morais).
(2004a). Histórias Pequenas de Bichos Pequenos. Porto: Asa (ilustr. de João 

Machado) (7.a ed.; I a ed., 1985)
(2004b). Todos os Rapazes São Gatos. Porto: Asa (ilustr. de Alain Corbel).
(2004c). O Rapaz da Bicicleta Azul. Porto: Campo das Letras (ilustr. de 

António Modesto) (ed. comemorativa do 30.° aniversário do 
25 de Abril).

(2004d). «O Crocodilo Ramirez» in MARTO, Graça (org. e ilustr.). 
Posso entrar? 30 estórias com animais. Porto: Campo das Letras, 
pp. 13-16.

(2005). O Brincador. Porto: Asa (ilustr. de José de Guimarães).



SARA REIS DA SILVA 323

Outras referências bibliográficas:

BACHELARD, Gaston (2001). A Poética do Devaneio. São Paulo: Mar
tins Fontes (l.a ed., 1988).

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (1994). Dicionário dos Sím
bolos. Lisboa: Teorema.

GOMES, José António (2000). «Encjuanto a cidade dorme Peça de Álvaro 
Magalhães levada à cena pelo Teatro Pé de Vento» in Mala- 
sartes [Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude], N.° 3, 
Julho de 2000, pp. 17-18.

-  (2002). «Álvaro Magalhães ou o «complexo de memórias do desco
nhecido»» in MESQUITA, Armindo (coord.). Pedagogias do 
Imaginário. Olhares sobre a Literatura Infantil. Porto: Asa, pp. 
285-288.

-  (2006). «Bichos e bichanos, homens e rapazes: da presença de ani
mais na literatura para a infância a Todos os Rapazes são Gatos, 
de Álvaro Magalhães», Conferência proferida no 2.° Encontro 
Internacional A Criança, a Língua, o Imaginário e o Texto Lite
rário, IEC-Universidade do Minho, Braga, 10 de Fevereiro de 
2006 (texto inédito policopiado), 21 pp.

MALDONADO, Manuela (2002). «Maldita Matemática!» (recensão) in 
Boletim CRILIJ, N.° 2, Junho de 2002, p. 32.

PINA, Manuel António (2002). «Um Inventor» in Boletim CRILIJ, N.° 
2, Junho de 2002, p. 7.

SOUSA, Maria Elisa (2002). «Hipopóptimos Uma História de Amor -  
Palavras sobre a obra vencedora do Grande Prémio Gulben- 
kian de Literatura para Crianças e Jovens na modalidade 
Texto Literário» in A Varinha e o Condão O Regresso do Maravi
lho -  XV Encontro de Literatura para Crianças (6-8 de Novembro 
de 2002), N.° especial. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 
(Serviço de Bibliotecas e Apoio à Leitura), pp. 15-16.

SILVA, Sara Reis (2005). «Hipopóptimos Uma História de Amor» (recen
são) in Dez Réis de Gente... e de Livros. Notas sobre Literatura 
Infantil. Lisboa: Caminho, pp. 154-156.

VELOSO, Rui Marques (2002). «O culto da palavra e do sonho» in 
Boletim CRILIJ, N° 2, Junho de 2002, pp. 8-9.



324 NO BRANCO DO SUL AS CORES DOS LIVROS

Notas
í1) Magalhães, 1999:10.
(2) O tópico da desilusão perante o mundo espelha-se, por 

exemplo, em O Menino Chamado Menino e, até, de certo modo, em 
Enquanto a Cidade Dorme e Maldita Matemática!.

(3) Como em Isto É Que Foi Ser! e O Menino Chamado Menino, 
por exemplo.

(4) Estes amigos partilham, além do espaço físico da Praça da 
Alegria -  local onde «os velhos recolhem os fios de sol e as crianças 
brincam» (Magalhães, 2003c: 3) - , o valioso espaço do humanismo 
(no qual se guarda, entre outras coisas, a amizade, a solidariedade e o 
companheirismo).

(5) Cf. conto «9 horas? Nunca mais», presente na colectânea O 
Homem Que Queria Sonhar e Outras Histórias.

(6) A circularidade temporal, que caracteriza, por exemplo, a 
narrativa Contos da Mata dos Medos reflecte precisamente esta noção.

(7) Este conto, dedicado a Salgueiro Maia, foi editado em 2004 
e constitui uma edição comemorativa do 30.° aniversário do 25 de 
Abril.

(8) Cf. «Se eu soubesse desamar... Mas quem é que sabe?» 
(Hipopóptimos Uma História de Amor, p. 9) ou «Se pudesse desamar, 
livrar-me disto... mas quem pode?» (Todos os Rapazes são Gatos, p. 13).

(9) O título desta obra instaura, à partida e em certa medida, 
uma atractiva ilusão genológica.
(10) Cf. peritexto editorial presente na contracapa: «A Mata dos 

Medos, onde se desenrola esta história, estende-se por uma 
faixa de 5 quilómetros junto ao mar por terras de Almada e 
Sesimbra e está incluída na Paisagem Protegida da Arriba 
Fóssil da Costa da Caparica. Pela riqueza do seu património 
natural, a Mata dos Medos foi classificada como Mata Nacio
nal e Reserva Botânica. / Situada entre dunas e medos que lhe 
deram o nome, a Mata dá guarida a imponentes pinheiros 
mansos e a vasto elenco de plantas e flores de cores e cheiros 
intensos. Espécies tipicamente mediterrânicas como a sabina- 
das-praias, o medronheiro, a aroeira, o carrasco, a madressilva 
ou até a camarinha, são algumas das plantas que se podem 
encontrar na Mata dos Medos. / E é este pedaço precioso do
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Concelho de Almada com uma paisagem única, rica em tons e 
aromas, dádiva generosa da Natureza, que estes Contos dão 
um pouco a conhecer.»

(n) No primeiro caso, o recurso à identificação entre alguns nomes 
dos animais e alguns nomes próprios de pessoas resulta numa 
das situações mais humorísticas do conto (cap. 3 «A Erva do 
Coração»).

(12) Este animal movimenta-se, por exemplo, em O Menino Chamado
Menino, com o nome de Moleza, em Histórias Pequenas de 
Bichos Pequenos -  obra em que a sua representação icónica 
domina a capa do livro -  e em Hipopóptimos Uma História de 
Amor. É também uma figura recorrente e muito significativa 
do ponto de vista simbólico na poesia do autor. Veja-se, por 
exemplo, o poema dedicado a estes patente na colectânea O 
Reino Perdido.

(13) Vide, por exemplo, o conto «Lucas e Pandora».
(u ) O espelho, no conto homónimo presente em O Homem Que Não 

Queria Sonhar e Outras Histórias, representa a revelação da ver
dade e da sinceridade amorosa (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 
300): «Há espelhos que nos mostram o que se passa no cora
ção» (Magalhães, 2001d: 8). Em Hipopóptimos Uma História de 
Amor, funciona como meio de descoberta de um ser inquieto 
com o crescimento e com a sua própria transformação.

(15) A árvore, símbolo da vida (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 89), pos
sui particular relevância nas obras Os Três Presentes e Contos da 
Mata dos Medos, apenas para citar dois exemplos. No primeiro 
caso, ela funciona como meio de ligação à vida. No segundo, 
sendo um pinheiro manso, representa o local de abrigo dos 
animais, simbolizando a segurança e o espaço de permanên
cia, de onde todos partem, mas onde todos regressam.

(16) A bicicleta, símbolo do esforço pessoal e individual, do equilíbrio
e da evolução (Chevalier e Gheerbrant, 1994: 121), identifica- 
se também com o sonho em Maldita Matemática! e representa o 
veículo para a sua concretização em O Rapaz da Bicicleta Azul. 
Genericamente, a bicicleta, como afirma Manuela Maldonado, 
constitui «o protótipo de espaço libertário e libertador» (Mal
donado, 2002: 32).
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(17) Por exemplo, em Flipopóptimos Uma História de Amor, a cor azul
associa-se ao céu e à elevação espiritual, identificando-se com 
«o caminho do infinito, onde o real se tranforma em imaginá
rio» (Chevalier e Gheerbrant, 1994:105).

(18) O voo surge conotado com o «desejo de sublimação, de procura
duma harmonia interior, de um ultrapassar dos conflitos» 
(idem, ibidem: 700). Cf., por exemplo, cap. 6 «Outros como eu» 
de Hipopóptimos Uma História de Amor.

(19) É neste sentido também que lemos o facto de AM assumir aberta
mente algumas referências intertextuais, essas «dívidas afec- 
tuosas» de fala na introdução a Enquanto a Cidade Dorme, 
aspecto que parece testemunhar a convicção de que interrogar 
o mundo exige também uma ponderação artística e imagina
tiva. Veja-se, ainda a este propósito, as notas paratextuais que 
antecedem as obras Isto É Que Foi Ser! e Maldita Matemática!. 
Este aspecto transparece também, em nosso entender, na con
vocação para o espaço ficcional do poeta Manuel António 
Pina em Isto É Que Foi Ser!, nas alusões à pintora Manuela 
Bacelar, em O Menino Chamado Menino, ou até no aproveita
mento de referências culturais como Os Três Mosqueteiros, em 
Histórias Pequenas de Bichos Pequenos, apenas para citar alguns 
exemplos.

(20) Neste conto, AM introduz os poemas «A Ana quer» e «Basta ima
ginar», textos retirados de O Pássaro da Cabeça (1983) da auto
ria de Manuel António Pina.

(21) Cf. Nota prévia a O Circo das Palavras Voadoras (2001).
(22) Cf. «Quando acabei, fui chamar a Manuela, que tinha adormecido

no sofá com o lápis na mão, para vir desenhar as palavras 
FIM com as letras mais bonitas que ela soubesse fazer, mas o 
Frederico, que estava a ouvir tudo, pôs-se a dizer que não 
podia ser, que FIM era uma palavra muito triste, e nós, a pedi
do dele, resolvemos pôr... FIM MAS CONTINUA» (Maga
lhães, 2001e: 64).

(23) Cf., por exemplo, o discurso de Miguel dirigido ao poeta Manuel
em Isto é que foi Ser! (Magalhães, 2001b: 22) e a generalidade 
das micronarrativas presentes em Histórias pequenas de bichos 
pequenos.
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(24) Cf., por exemplo, a referência cronológica «Hoje é dia 14 de
Março de mil vintecentos e setenta e nove (acho que é assim 
que se diz mas não tenho a certeza)» (Magalhães, 2001b: 6), na 
abertura de Isto E Que Foi Sei'!, os jogos de palavras no capítu
lo «A última aventura antes do regresso» de O Menino Chama
do Menino, os neologismos patentes em Histórias Pequenas de 
Bichos Pequenos ou o vocábulo «hipopóptimo».

(25) Epígrafe das obras de Luísa Dacosta destinadas aos mais novos.


