
ISTO É QUE FOI SER UM MENINO 
CHAMADO ÁLVARO MAGALHÃES

MARIA DO SAMEIRO PEDRO

Assumo começar a minha intervenção com as próprias 
palavras de Álvaro Magalhães (A. M.), as quais tomo de 
empréstimo para melhor nos acercarmos daquilo que me traz 
aqui hoje. Ouçamo-las, então:

Os anos que fazemos 
também nos fazem a nós.
Os anos que fizemos nos fizeram.
Os anos que faremos nos farão.
É de anos que somos feitos, 
de breve e misterioso tempo.
Em nós estão os anos que já fomos.
Esses anos que fizemos somos nós, 
do cimo da cabeça à ponta dos pés.
Quanto tempo somos?
Quanto tempo és?

De que é feito o tempo que nos faz?
Quanto tempo há?
Para onde vai o tempo que já foi?
Onde está o tempo que virá? (! )
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Cito ainda:

«O meu reino perdido
Eu acordava com o dia a essa hora a que os levíssi

mos pés das crianças despertam a música dos rios. Na 
cozinha, a mãe esperava-me com o sorriso branco da 
aurora. Enquanto eu juntava cromos, sameiras, prati- 
nhas de chocolate, ela enchia a casa com o cheiro dos 
lençóis lavados e exprimia os seus belos sentimentos no 
guisado. À noite o pai trazia as notícias infelizes do 
outro lado do mundo, mas a mãe voltava a sorrir e no 
seu sorriso fechava-se a abóbada celeste. Quando tran
cavam o portão, eu cedia ao cansaço e adormecia, mas 
os meus sonhos não cabiam na casa e eu ia por toda a 
parte, cavalgando mistérios até de manhã. O mundo, 
esse, deu hoje uma volta igual à de ontem e ontem uma 
volta igual àquela, às outras todas. Com o vento foram 
todas essas vidas e um rasto de poeira cobriu tudo, 
mesmo os retratos de família onde, suspensos, esperá
vamos permanecer. Foi tudo um sonho? Tenho na mão 
uma folha de papel e tento abrir, com uma chave de 
palavras, a porta fechada do meu reino perdido.» (2)

Nesta ocasião, venho falar-vos em particular de duas 
narrativas de A. M., O Menino Chamado Menino (3) e Isto É Que 
Foi Ser! (4). A semelhança dos textos que anteriormente citei, 
também estas duas obras são atravessadas pelas contingências 
temporais que afectam e limitam a vida humana. De igual mo
do, a nostalgia da infância perdida e voluntariamente conquis
tada dominam ambas as obras. Para vos situar, o poema que li 
corresponde ao sétimo e último de uma série intitulada «Ani
versários», incluída em O Limpa-Palavras e Outros Poemas; já «O 
meu reino perdido» é um pequeno texto de índole memorialís- 
tica que integra a antologia colectiva De Que São Feitos Os 
Sonhos, organizada por Luísa Ducla Soares.
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De uma forma breve, estas epigráficas citações permitem- 
me, muito concretamente, afirmar algumas das linhas de força 
da obra de Álvaro Magalhães que são em especial significativas 
nos textos que por ora estão em análise. Com efeito, a concepção 
do tempo como uma entidade que orienta e limita a vida do ser 
humano percorre toda a obra de A. M., sendo reiterada neste 
poema de 2000, retomado em 2005, na edição de O Brincador (5). 
Nesta isotopia, como amplifica o segundo texto citado, ganham 
particular destaque os perigos dos efeitos da usura do tempo 
sobre a infância. Ao Autor, adulto, resta um derradeiro poder 
para recuperar a infância -  trata-se da «folha de papel» onde se 
corporiza uma «chave de palavras», com a qual tenta abrir, pre
cisamente, «a porta fechada do meu reino perdido».

Estamos perante palavras publicadas em 1985, apenas 
três anos após as primeiras obras literárias editadas em livro 
por A. M. destinadas preferencialmente aos mais novos. Con
frontamo-nos, assim, com um embrião de um labor meta-re- 
flexivo que não mais o abandonará. Aliás, vivemos hoje um 
momento muito especial, já que daqui a pouco teremos em pri
meira-mão acesso à sua mais recente meta-reflexão (6), a qual 
se junta a uma já considerável bibliografia. Aliás, mais adiante 
ocupar-me-ei dos textos que, nesta linha, A. M. já publicou. 
Contudo, não desenvolverei, salvo em apontamentos que 
poderão ler depois nas notas de rodapé, questões relativas à 
sua criação poética, até porque a mesma irá ser objecto de uma 
intervenção específica durante este Encontro.

Por ora, vamos deter-nos na criação literária de A. M. no 
início dos anos 80, em particular no mais antigo dos textos de 
que me ocupo, O Menino Chamado Menino. Publicado em 1983, 
vem na sequência de Uma História com Muitas Letras, de 1982, e 
Uma Flauta Chamada Ternura, também de 1983. É de salientar que 
estas duas obras conheceram em 2001 uma edição revista («revi
são não muito generosa», nas palavras do Autor) e acrescentada. 
O volume que conjuntamente publica as duas narrativas ganhou 
um novo título geral, nascido no capítulo final acrescentado a
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Uma História com Muitas Letras e passou a intitular-se O Circo das 
Palavras Voadoras (7). Também Uma Flauta Chamada Ternura alte
rou o título para Aventuras e Desventuras de Uma Flauta. Não sei 
se estes textos, talvez o A. M. mo possa hoje esclarecer, não sei, 
dizia, se estes textos foram escritos sequencialmente na mesma 
ordem pela qual figuram na bibliografia (8). Sou levada a suspei
tar que sim pelo salto qualitativo que O Menino Chamado Menino 
opera em relação aos anteriores, sobretudo ao nível da comple- 
xificação da intriga e da construção das personagens, bem como 
em questões de natureza estilística que são, aliás, acrescentadas 
a O Circo das Palavras Voadoras no capítulo final inserido aquan
do da edição de 2001 (9). É ainda indício a favor desta inferência, 
quanto à sequência de escrita, o facto de na dedicatória o Autor 
ter escrito «A Vanessa, que, desta vez, não entra na história» (p. 
6), tendo as outras narrativas tido por protagonista, como é sabi
do, uma personagem assim chamada.

O Menino Chamado Menino é uma narrativa mais com
plexa que as anteriores na medida em que se oferece ao leitor 
como uma metaficção (10), tomando pois como matéria central 
da história que é contada a reflexão sobre a literatura e a cria
ção literária. A intriga gira em torno das personagens «autor», 
«Menino» e «Manuela», as quais vão colaborar na criação e 
ilustração de uma história. «O autor encontra o menino», este 
último ainda grafado com minúscula, corresponde ao título da 
primeira parte da história. Dirige-se o autor a quem o lê, em 
tom coloquial, dando-lhe conta da sua experiência e autorida
de enquanto criador, bem como da dificuldade em tecer uma 
história nova. Fica assim o leitor a saber que o narrador é «o 
autor desta história, ou seja, aquele que está encarregado de 
pensar muito nisso e o escrever num papel». Ganha o leitor 
igualmente consciência do trabalho e da exigência que é ne
cessário colocar naquilo que literariamente se cria, mesmo 
quando já se é um escritor experimentado («Já escrevi duas 
histórias, algumas pessoas gostaram e agora, de cada vez que 
me encontram, querem saber se já fiz mais alguma», p. 7).
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E, sobre o trabalho e procura da qualidade, acrescenta: 
«Durante todo esse tempo [...] em que não escrevi nenhuma 
história, tive algumas boas ideias, mas não pensei nelas o sufi
ciente e depois esqueci-me. Ou então esqueci-me porque não 
eram boas ideias. É que nem todas as ideias são boas, algumas 
são apenas menos más ou assim-assim e nem vale a pena fazer 
muita força para pensar nelas.» (pp. 7 e 9.)

É, precisamente, durante uma deambulação do autor à 
procura de uma ideia para uma história que este encontra a 
personagem que será determinante para a construção e desen
volvimento desta intriga. Com efeito, o narrador, mergulhado 
no trabalho de criação e oferecendo-se inequivocamente como 
entidade textual, também ela resultante de uma construção fic
cional, encontra a personagem «menino». Esta conjuga em si 
os estereótipos físicos que atribuímos a um recém-nascido, 
embora seja paradoxalmente dotado do poder de linguagem 
verbal, bem como do de andar erecto e autonomamente, o que 
aliás é assumido pelo autor como natural. Diz-nos este: «Era 
um menino. [...] Parecia ser muito novo, mesmo muito novo. 
Para falar a verdade, a mim pareceu-me que ele tinha acabado 
de nascer. Estava descalço e quase não trazia roupa [...], só 
uma pequena fralda envolvendo o rabo, presa à frente por um 
alfinete e já com uma ponta caída. E tinha um grande caracol 
loiro no cimo da cabeça, só um.» (p. 9.) A esta descrição física, 
o menino acrescenta elementos importantes do seu comporta
mento em sociedade, nomeadamente o que esteve na origem 
da sua presença no jardim onde encontrou o autor. Assim, 
depois de relatar acontecimentos também eles pertencentes aos 
estereótipos de um nascimento, diz ao autor o seguinte: «E 
para lá fiquei uns dias [na maternidade] a ver o que acontecia 
além de me mudarem as fraldas e me darem a mamada a 
horas certas. A verdade, porém, é que não acontecia mais nada e 
eu que tinha estado nove meses às escuras dentro da minha 
mãe, estava ansioso por conhecer tudo. Assim, não pude resis
tir à tentação de sair quando reparei que a enfermeira, esta
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manhã, se esqueceu de fechar a porta do meu quarto. E pronto, 
andei por aí a ver isto, mas, se queres que te diga, estou muito 
triste porque isto não me pareceu lá grande coisa.» (p. 11).

«Isto» é um pronome que reúne tudo o que o menino, 
também no texto, enumera enquanto elementos do mundo dos 
adultos desconcertantes e deceptivos para o seu jovem olhar. 
Torna-se, assim, assaz pronunciada uma clivagem entre o 
mundo dos adultos e o mundo do menino acabado de nascer, 
até mesmo porque ele é a única personagem criança; esta sepa
ração é pelo menino formulada nos seguintes termos, numa 
pergunta dirigida ao seu interlocutor: « - O que é que vocês, os 
adultos, têm andado a fazer? Quando eu crescer tenho de viver 
aqui e de ser assim?» (p. 13). Daqui decorrerá a proposta que o 
narrador lhe vai fazer. Da reacção do adulto face à perplexida
de da criança nasce um pacto de amizade e criação. Aqui 
temos a reacção do autor: «A verdade é que fiquei muito emba
raçado e não sabia o que havia de dizer. Até porque, enquanto 
ele falava, eu pensava que talvez ele me pudesse ajudar a fazer 
a minha história. Em troca eu proporcionava-lhe aventuras que 
ele deveria apreciar. C ontei-lhe tudo. Ele per
cebeu e aceitou. Afinal era um bom negócio para os dois e 
lembro-me de que sorrimos ambos ao mesmo tempo. Tinha 
começado ali a nossa amizade.» (p. 13).

Autor e menino, ou melhor, narrador e personagem, 
vão assim criar uma história em conjunto. As restantes partes 
da narrativa orientam-se na perseguição deste objectivo; são 
elas: «Uma história por fazer» (p. 15), «Personagens, precisam- 
-se!» (p. 19), «Um pirilampo, uma tartaruga, um hipopóta
m o...» (p. 26), «A partida e a primeira aventura» (p. 33), 
«Outra aventura: no país...» (p. 41), «Na aldeia do sol-a-pino» 
(p. 49), «A última aventura antes do regresso» (p. 55) e «O 
regresso a casa e o final da história» (p. 62).

As etapas seguintes desta narrativa confrontam o leitor 
com o narrador, explicitamente acometido com a função de 
autor / escritor de histórias, e confrontam o leitor também com
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a personagem menino, uma espécie de duplo daquele, já que 
na sua atípica infância concilia a inocência com um arguto 
espírito crítico. Uma manifestação eloquente disto mesmo resi
de na marca simbólica da sua constituição enquanto persona, 
mais precisamente na atribuição de um nome próprio. A sua 
escolha consistirá na primeira etapa do «trabalho» de «Uma 
história por fazer» e acabará por evidenciar a matéria linguísti
ca de que o menino é feito e as virtualidades narrativas da sua 
condição de indivíduo recentemente nascido. Assim, exercen
do o seu inalienável poder, diz-nos/diz-lhe o autor: «Serás o 
menino chamado Menino.», isto porque «resolvi chamar-lhe 
apenas Menino, que é o que são todos os meninos, embora ne
nhum se chame exactamente assim.» (p. 15). A introdução do 
grafema <M> maiusculo opera a transformação deste nome 
comum em nome próprio.

Constituído assim o protagonista da narrativa, que vai 
nascer dentro desta narrativa maior, que é a de um autor em 
demanda da sua história, surge a procura da resposta à per
gunta «E como é que vai ser a história?» (p. 15). Naturalmente, 
esta pergunta tem de ser formulada pelo Menino; ela figura o 
seu desconhecimento do mundo e é o primeiro passo de um 
caminho que irá levar a uma decisão final, na qual o Menino 
terá a última palavra a dizer. O projecto de escrita do autor 
terá assim subjacente a seguinte sugestão do Menino: «Arran
ja-se um bom meio de transporte, alguns companheiros para a 
viagem (que é muito aborrecido viajar sozinho) e vamos por aí 
ao encontro do inesperado e do desconhecido.» (p. 17).

A partir daqui desenvolve-se a construção da narrativa, 
expondo sempre as etapas pelas quais passa, com a necessária 
consideração de hipóteses e a consequente opção por apenas 
uma possibilidade. Assim, os detalhes de planear a história 
passam por uma primeira fase na qual o autor sugere ao Meni
no que na sua viagem vá ao que denomina «os sítios do costu
me»: o «circo», o «jardim zoológico». Estas são possibilidades 
oferecidas para atingir o objectivo «divertir-te». Outra hipótese
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passa por travar conhecimento com o «escaravelho contador 
de histórias chamado Bocage» (p. 15). Se, no primeiro caso, «os 
sítios do costume» exibem dois dos estereótipos do diverti
mento infantil, só por acaso literário, o segundo apresenta-nos 
uma leitura cúmplice de Manuel António Pina e de uma obra 
sua, à data, recentemente publicada O1). Aponta-se assim como 
importante um intertexto proveniente da literatura institucio
nalizada. No entanto, estas sugestões de possíveis personagens 
e/ou narrativas não terminam sem que sejam considerados 
referentes provenientes da tradição oral. Neste âmbito conside- 
ra-se, também sem êxito, a possibilidade «conto de fadas» (pp. 
15 e 17).

Todavia, a decisão do menino de viver uma história 
ainda não inventada não relega para segundo plano a tradição 
literária. Bem pelo contrário, no trabalho de escolha da história 
a viver / contar, aquela é explicitamente convocada. Além 
disso, tal decisão -  viver uma história ainda não inventada -  é 
necessária à legitimação da personagem Menino, sendo fulcral 
para lhe dar consistência enquanto duplo do autor, aquele que 
realiza mesmo o que este simula desconhecer. O trabalho da 
construção literária, que acaba por se concretizar num labor de 
escrita, vê-se reforçado com o aparecimento da personagem 
«Manuela». Esta personagem vem contribuir para reforçar a 
dimensão da materialidade da escrita e do referente de livro 
editado com ilustrações. Texto e ilustrações actuam na nar
rativa como parceiros, desde o primeiro momento. Isto quer 
dizer que a personagem à qual cabe a função de ilustrar a histó
ria surge quando já está avançado o seu planeamento, mas nem 
por isso tem um estatuto subsidiário, já que construção verbal e 
plástica acontecem em simultâneo, dialogando entre si.

Um outro aspecto particularmente importante manifesta- 
se no esforço para encontrar personagens com as quais o Meni
no possa viver a história que virá a ser relatada pelo autor e pela 
Manuela. Os processos encontrados passam, designadamente, 
por tentar desenhar o diferente (por ex., e note-se a gradação no
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afastamento dos neologismos quanto à plausibilidade de 
serem palavras possíveis em Português, animais como: «bufa- 
leão», «bufalantaleão», «bufalantepopotaleão», «bstranconte» 
ou «xlandronfe» (p. 20)). Essa tentativa de desenhar o diferente 
é um passo essencial para que as personagens reconheçam que 
apenas somos capazes de imaginar a partir do que já conhece
mos; assim temos que os animais fantásticos se assemelham a 
extravagantes combinações de animais existentes no mundo 
empírico.

Um outro processo interessante, e que parece parodiar o 
esforço de concretização dos mecanismos pelos quais o pensa
mento se elabora, é o de procurar personagens através de pen
samentos que literalmente naquelas se materializam. Assim, 
diversos animais são, repito, literalmente tirados do pensa
mento e a ele devolvidos, quando decidem não participar na 
história que lhes é proposta. Três deles chegam mesmo a expli
citar as razões pelas quais não pretendem participar, argumen
tando com a tradição literária e oferecendo, no seu caso 
particular, um padrão de comportamento que pretende desfa
zer estereótipos. São eles a «formiga», o «porco» e o «dragão» 
(pp. 23-24).

Consequentemente, as personagens que afinal vão via
jar com o Menino acabam por ser o pirilampo poeta Frederico; 
a tartaruga Filomena, Filó; e o hipopótamo Moleza (12). O piri
lampo poeta Frederico partilha com o escaravelho Bocage as 
tendências para estranhas idiossincrasias, já que passará todo 
o tempo a escrever quadras que teimam em não ter apenas 
quatro versos... (13) Enquanto a tartaruga Filó presta homena
gem à tradição fabulística, uma vez que fala citando provér
bios e aludindo à sua intervenção em fábulas. Já o hipopótamo 
Moleza contribui para acentuar o desconcerto do mundo cria
do, uma vez que se afirma como um viajante que paradoxal
mente se preocupa em estar a maior parte do tempo a dormir; 
para ele os estados de vigília são apenas necessários para 
tomar consciência de que esteve e/ou vai estar a dormir.
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As quatro personagens vivem sequencialmente quatro 
aventuras e regressam a casa da Manuela, onde são esperados 
por ela e pelo Autor. Muito significativamente, a última parte 
deste texto intitula-se, como já vimos, «O regresso a casa e 0 
final da história» (p. 62). Como não podia deixar de ser, não é 
depois da aventura vivida que 0 autor vai começar a contar a 
história. Personagens e acontecimentos por elas experienciados 
existem apenas no mundo de ficção que as palavras do autor 
criam e que vão inspirando Manuela. Daí que este final seja 
breve, sobressaindo mais os projectos de novas aventuras do 
que 0 relato daquelas acabadas de viver. Aqui residirá porven
tura a chave para a compreensão desta metaficção. Com efeito, 
0 leitor terá de entender que acabou de ler uma narrativa no 
momento em que ela apresentaria as condições para começar a 
ser escrita; diz-nos o narrador aquando da chegada das quatro 
personagens viajantes: «Fomos para dentro e enquanto eu ia 
apontando num caderno tudo 0 que eles me contavam, a 
Manuela fazia esboços para os seus desenhos.» (p. 62) Nestes 
termos, é fundamental entender que as personagens não exis
tem para lá das palavras que as concretizam, nem vivem aven
turas para lá da sua narração verbal. Não vivem, portanto, 
para lá de cada um de nós, leitores, que em boa hora acedemos 
a entrar neste estimulante jogo de reflexão sobre a criação lite
rária e plástica que desde há mais de vinte anos A. M. e 
Manuela Bacelar nos vêm propondo.

Para 0 Menino, 0 mundo desejado e considerado habitá
vel é 0 mundo da ficção; nesta, 0 onírico funciona como uma 
evasão para quem está desencantado com 0 mundo em que aca
bou de nascer. Diferentemente, em Isto É Que Foi Ser! a poesia 
será a via pela qual a personagem Miguel vive melhor no seu 
mundo, através dela aprendendo a fazer uso da imaginação. 
Com efeito, esta narrativa de A. M., publicada no ano subse
quente ao da edição de O Menino Chamado Menino, oferece-nos 
um percurso de aprendizagem de uma personagem que, nova
mente, nasce e se dá conta da sua progressiva decepção com 0
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mundo. Esse percurso de aprendizagem permite-lhe indagar 
as vias para se sentir realizado nesse mesmo mundo; com 
esforço e perseverança, consegui-lo-á através da imaginação, 
desenvolvida com e pela poesia.

Por sua vez, Isto E Que Foi Ser! organiza-se explicita- 
mente em nove capítulos. Aliás, este tipo de metalinguagem 
chega a integrar o próprio texto, como quando, por exemplo, 
ao finalizar o primeiro capítulo, o narrador diz: «[...] Agora 
estão todos à espera que ele nasça. Nós também vamos esperar 
mais um pouco, está previsto que ele só apareça no 2.° capítu
lo. Então, até lá!» (p. 7). A história começa imediatamente antes 
do nascimento do protagonista. Essa é, aliás, uma circunstân
cia que nos mostra o aprofundado conhecimento que este nar
rador tem da história que está a contar, a ponto de saber 
antecipadamente o momento em que Miguel vai nascer ou a 
ponto de conhecer com detalhe a insatisfação da personagem 
com o mundo. Ironicamente, o narrador simula glosar caracte- 
rísticas da linguagem das crianças, pelas quais se deixa conta
minar, e anuncia-nos o que irá desencadear o desenvolvimento 
da narrativa:

«[...] Foi quando ele pensou: «aqui num tá-se bem». 
Se ele fosse um adulto teria pensado: «aqui não se está 
bem», que é o que pensam os adultos quando num tão- 
-se bem em qualquer lado. E num tava-se nada bem 
realmente. Quem vem de um sítio fofo, quente, calmo, 
aconchegado, silencioso, etc. (a barriga da mãe também 
é muito etc.) não pode apreciar o barulho, as correntes 
de ar, as camisolas que picam e o resto.

-  Vou mas é voltar lá para dentro -  foi o que o 
Miguel decidiu mais ou menos por essa altura. Nessa 
noite a mãe acordou assustada com o esforço que ele 
fazia para regressar à barriga donde saíra há tão pouco 
tempo. Claro que não conseguiu. [...]» (p. 9).
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Um pouco mais adiante, tendo a sua mãe acabado de o 
informar sobre o ciclo de vida em que ele está inserido e ao 
qual deverá dar continuidade, Miguel formula uma pergunta 
central em toda a narrativa: «[...] Porque é que eu não posso 
descrescer em vez de crescer e já que nasci porque é que agora 
também não posso desnascer? [...]» (p. 11).

Miguel questiona assim a impossibilidade de voltar 
para o local onde estava antes de nascer e que se lhe afigura 
como um microcosmos, necessariamente perfeito. Ainda antes 
de ele nascer já o narrador nos tinha informado: «[...] sente-se 
bem porque lá dentro é tudo feito à sua medida e à medida das 
suas necessidades, o alimento chega sempre a horas através do 
cordão umbilical e principalmente porque aquilo é -  como ele 
diz -  uma coisa fofa e quente.» (p. 7).

É precisamente este sítio que ele vai procurar. De novo, 
um recém-nascido parte em busca de uma vida alternativa 
àquela que tem. Miguel inicia, assim, um percurso de indaga
ção e aprendizagem, durante o qual começa por ter como 
interlocutor o narrador. Mais uma vez, ele corresponde ao 
adulto que não perdeu a memória da infância e é assim capaz 
de a representar de modo a permitir ao leitor partilhar esse 
percurso de aprendizagem.

Miguel começa por procurar encontrar o caminho para 
«um sítio fofo e quente», entendendo essa memória do útero 
perdido como um lugar. Tenta, pois, comprar um «bilhete» 
para um destino que acaba por ser «não sei onde», na impossi
bilidade de determinar onde se localiza um sítio com os atribu
tos atrás referidos. Acresce ao bilhete a necessidade de uma 
«licença», também ela alcançada. Conclui o narrador: «[...] 
Tinha um bilhete e uma licença que lhe custaram muito a conse
guir e não lhe serviam para coisa nenhuma. Sentou-se num 
banco de jardim, ficou para ali assim muito quieto e já não sei se 
pensou ou se disse: Ufa! Isto é que está a ser! [...]"» (p. 17).

Este é o segundo momento em que surge uma exclama
ção que vai conhecendo variantes ao longo da narrativa até
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culminar naquela que dá título à obra. Encontramos, sequen
cialmente «- Isto é que vai ser!» (p. 7), «- Ufa! Isto é que está a 
ser!» (p. 17), « - Isto é que está a ser!» (p. 39) e «- Isto é que foi 
ser!» (p. 54 e título). A primeira exclamação é proferida por 
Miguel ainda antes de nascer, num surreal episódio em que o 
narrador relata que o viu pôr a cabeça do lado de fora da barri
ga da mãe. A segunda, como acabámos de ver, surge num con
texto deceptivo, no qual a personagem está aparentemente 
num beco sem saída. Já as outras duas ocorrências têm uma 
interpretação positiva, embora a última seja da autoria do nar
rador e se situe no plano do desejo, como veremos.

O narrador leva-nos a concluir que o comentário de
ceptivo, precedido de uma interjeição associada ao esforço, é o 
leit-motiv que centra o trabalho do narrador e de Miguel no 
essencial. Aquele é o mediador que traz a poesia ao processo 
de aprendizagem da personagem. O narrador, procurando aju
dar Miguel, socorre-se de uma memória de leitura e convoca a 
ajuda de um poema e de um poeta seus conhecidos; é o uni
verso representado no poema «A Ana quer», o qual dá respos
ta ao desejo de Miguel, uma vez que narra o desejo idêntico de 
uma menina chamada Ana. Curiosamente, o leitor tem acesso 
ao texto do poema antes de o narrador dizer que foi a casa pro
curar o livro onde ele está inserido e só depois o leu ao meni
no. É esta uma interessante estratégia para novamente valorizar 
a importância da literatura de tradição culta, mediante esta 
simbólica necessidade do objecto livro, mesmo quando a rele
vância do texto é comprovada pela sua integral permanência na 
memória do leitor. Aliás, este é um passo fundamental para o 
que se vai seguir, pois ao mesmo tempo que começa a intervir 
na narrativa a personagem «poeta Manuel», também os livros 
passam a ter um estatuto quase idêntico ao de personagens, na 
medida em que são interlocutores de Miguel e, pela leitura que 
proporcionam, dão voz às mais diversas personagens.

A estratégia seguida por Álvaro Magalhães para repre
sentar a evolução do conhecimento que Miguel tem acerca da
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poesia começa de um modo magistralmente hilariante. Depois 
de lhe indicar quem é e onde mora o poeta Manuel, o «pai da 
Ana e da Sara» -  isso mesmo, as tais conhecidas de Bocage, o 
escaravelho contador de histórias - , Miguel procura-o e acon
tece o seguinte:

«A verdade é que ele encontrou a casa facilmente. 
O Manuel ia a sair para o trabalho, muito distraído a 
pensar numa rima para a palavra «eclipse» e deu de 
caras com o Miguel:

-  Desculpe -  disse o menino -, ando à procura dum 
senhor chamado poeta, que é Manuel e faz umas coisas 
que são uma espécie de poesia poética em versos, que é 
como quando a gente escreve uma carta a alguém, mas 
assim mais às escadinhas... e que tem uma ana que se 
chama Filha e também quer ir para a barriga da mãe 
para não apanhar frio nem fazer os deveres e ele sabe 
disso e acha bem e é por isso que foi para manuel e faz 
esses poemas de poesia manuelina para explicar isso a 
toda a gente.

O Manuel abriu a boca mas não foi capaz de dizer 
nada e ele resolveu continuar:

-  ... e parece que ele quis manuelar aqueles versos 
poéticos para as pessoas que estão no mundo há muito 
tempo e são mais mundiais que as outras fazerem o 
mundo mais fofo e mais quente para as crianças que... 
ah, é verdade! e tem um cão branco que não faz 
manuéis em verso porque os cães brancos geralmente 
não apreciam muito isso e tem uns óculos redondos 
assim como esses seus, não o cão branco, o senhor que 
se chama Poeta de que estou a falar... conhece?

-  Não conheço, mas sou eu!
-  Ainda bem -  disse o Miguel -  não tenho tempo a 

perder. Gostei imenso daquele teu poema «A Ana 
quer», só não concordei com aquela parte em que dizes
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que «cá fora está-se bem», fora isso eu quero exactamen-
te o que a Ana quer. Podes ajudar-me?» (pp. 19 e 21)

Perdoem-me a longa citação, mas creio que concordarão 
comigo se afirmar que nada do que acabei de ler seria suprimí- 
vel... Aqui se inicia uma profícua cumplicidade com o poeta 
Manuel, a qual aliás começa por ser logo representada pela 
alteração na forma de tratamento que o menino usa para se 
dirigir ao seu interlocutor, pois assim que tem a certeza de 
estar a falar com o poeta que procura imediatamente o começa 
a tratar por tu.

Ambos começam por verificar que estão em sintonia 
quanto à importância de colocar perguntas como forma de 
conhecer, mesmo quando não se obtêm as respostas, ou preci
samente porque não é possível alcançá-las. A personagem 
poeta não ensina Miguel a entender a poesia como a essência 
do conhecimento do mundo e das questões metafísicas que ele 
levanta -  apenas lhe dá a consciência de que ele já sabe isso 
mesmo. Aquilo que o poeta Manuel vem ensinar a Miguel é a 
encontrar as vias pelas quais essas interrogações são formula
das, com recurso à «imaginação». Pela segunda vez, é determi
nante para o desenvolvimento do processo de aprendizagem 
que esta narrativa constitui a explícita convocação de um 
poema de Manuel António Pina, «Basta imaginar». Aliás, desta 
vez o poema não é apresentado a Miguel, é ele que, levado 
pela memória, o lê a partir de um livro. É muito curioso que 
Miguel o consiga fazer mesmo antes de iniciar o seu processo 
de aprendizagem autónomo. Conseguir fazê-lo antes de iniciar 
um longo caminho de treino do uso da imaginação, apenas 
acompanhado de livros de poemas, traz mais uma vez à cola
ção os temas do duplo e da máscara. A narrativa cumpre assim 
a função de criar um mundo possível onde o autor se desmuti- 
plica, pela efabulação, em personagens que lhe permitem 
desenvolver o seu conhecimento sobre a criação, literária neste 
caso.
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Acompanhado de livros de poemas, Miguel parte em 
busca do conhecimento do mundo. Já não procura remediar 
o desconforto físico que o nascimento lhe provocou, pois o 
caminho que percorreu até essa altura já lhe permitiu redirec- 
cionar as suas inquietações para problemas mais profundos 
relacionados com a essência das coisas (a vida, a morte, o sofri
mento, a ordem da Natureza, etc.). Vive uma série de aventu
ras, todas elas acompanhadas da leitura de poemas, desta vez 
da autoria do próprio A. M.; assim, tem por breves momentos 
como interlocutores uma andorinha, uma preguiça chamada 
Ermelinda, um buraco, aviões de diversos tamanhos. No 
decurso destas micronarrativas lê aos seus interlocutores ou 
ouve-os cantar poemas; estes são um espaço textual que con
densa a aprendizagem que a micronarrativa em que estão inse
ridos permite efectuar e, ao mesmo tempo, reiteram o estatuto 
de laboratório linguístico instituído também pela formulação do 
desejo de «desnascer», pois a descodificação do neologismo (14) 
aviva no leitor a consciência linguística que tem. Surgem assim, 
como primeiros poemas que A. M. nos deu a ler, nos quais é já 
evidente a pertença dominante ao modo lírico: «Fala a pregui
ça», «Canção do buraco» (lo), «Canção do avião», «As coisas». 
Ao mesmo tempo que têm uma função subsidiária da narrativa, 
são o lugar privilegiado para condensar aquilo que as aventuras 
experimentadas por Miguel lhe permitem aprender.

Assim se chega ao limiar do desenlace, já que este a 
rigor não se efectiva. Diz-nos o narrador:

«A certa altura, porém, lem brou-se e pensou: 
«Tenho de continuar a procurar não sei onde, onde tudo é 
fofo, quente, calmo, silencioso e etc. [...] Já tenho uma 
certa prática e imagino melhor do que antes. Se imagi
nar com mais força talvez consiga.

E vejam lá o que aconteceu a seguir:
Imaginou com tanta força e tão bem que passou de 

imaginação para imaginação. E sempre por aí adiante.
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Estão a perceber? Eu já não o pude acompanhar e 
ainda hoje não sei o que realmente se passou ou passa 
ainda. Sei apenas que ele foi por aí fora, até já não saber 
onde estava. Ou até estar em «não sei onde». É isso 
mesmo. Acho -  tenho mesmo a certeza -  que ele conse
guiu encontrar «não sei onde» e só tenho pena de não 
saber como aquilo é para vos poder contar. O que é feito 
dele? Ficou a viver algures na sua imaginação, ou na ima
ginação da imaginação da sua imaginação. Nunca mais 
voltou, nunca mais voltará de "não sei onde"», (p. 53)

Não podendo o leitor saber, porque o narrador também 
o desconhece, onde se localiza a utopia, resta-lhe confortar-se 
com a perseverança com que o narrador manteve acesa a sua 
esperança de desvendar o segredo do menino. Assim com
preenderá porque razão também o que perdurará, apesar do 
passar dos anos, seja a capacidade de imaginação do próprio 
narrador. Por isso, espera ainda encontrar Miguel, mesmo 
tendo já passado muito tempo. É novamente num jardim, 
espaço público de lazer em contexto urbano, que imagina 
ouvi-lo dizer « - ISTO É QUE ESTÁ A SER!» (p. 54), ainda 
menino, imaterial na medida em que a passagem do tempo 
não afecta o seu corpo.

Esta última exclamação, hiperbolicamente grafada em 
maiúsculas, situando-se no plano do desejo, assegura ao leitor 
a confiança que o narrador tem na poesia enquanto forma de 
conhecimento e maturação.

Em O Menino Chamado Menino e Isto É Que Foi Ser! esta
mos perante duas variações sobre um mesmo tema. Este supõe 
que os mundos ficcionais que a escrita literária institui são for
mas de conhecim ento, não só do indivíduo acerca de si 
mesmo, mas também acerca dos próprios processos de cons
trução ficcional. Assim, ganha particular destaque o sujeito da 
enunciação, seja ele dominantemente narrador ou ainda sujeito 
lírico, acrescido dos duplos que sobre si constrói. Pelo mesmo
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motivo, ganha também particular destaque o leitor, que se revê 
enquanto aprendiz, guiado e consciente dos mesmos mecanis
mos que deverá descodificar na sua leitura (16).

Antecipadamente se concretiza aquilo que mais tarde, 
pouco mais tarde, A. M. já saberá explicitamente nomear. 
Assim voltamos ao ponto por onde começámos, a «O meu 
reino perdido». Dele extraímos a importância do tempo e da 
memória na representação desse tempo e na recuperação da 
infância perdida. Neste texto que citei no início da minha inter
venção começa A. M. um labor, que não mais abandonará, de 
reflexão sobre a criação literária (17). Tendo por principal desti
natário o leitor infantil, explica as motivações da sua activida- 
de de escrita como uma tentativa de perseguir a compreensão 
da memória que tem de si. No texto a que me estou a referir 
diz: «Tenho na mão uma folha de papel e tento abrir, com uma 
chave de palavras, a porta fechada do meu reino perdido». 
Num outro texto que antecede este, ainda na referida antologia 
De Que São Feitos os Sonhos (18), regista: «[...] Essas histórias 
dirigiam-se, antes de mais, à criança que eu fora e estava agora 
reencontrando, reconstruindo. Foi também por aquilo a que 
chamam literatura para crianças (como se isso houvesse...) que 
eu pude comunicar com outros adultos, através desse pedaço 
de infância que permanece em cada um de nós e é uma espécie 
de abertura à vida, a mesma que nos permite compreender e 
amar qualquer criança como se fosse um companheiro da 
nossa primitiva vida. É pela fantasia que eu percebo a realidade 
e questiono a ordem do mundo. [...]» (p. 99). Mais recentemente, 
numa pequena autobiografia intitulada «O segredo da orelha 
verde» (19), produzida no âmbito do projecto Netescrit@ (20), 
revela ainda aos seus jovens leitores o seguinte:

«[...] De vez em quando, lá faço um livro para adul
tos, mas logo regresso apressadamente ao meu habitat 
natural, uma espécie de "estado de infância", onde 
reina a delicadeza de percepção da vida. [...]
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Claro que muitas outras vezes sou apenas o adulto 
corrompido pela usura do mundo, mas nessas alturas uso 
a minha orelha verde. É a orelha esquerda. Essa orelha 
ouve a linguagem das árvores, dos pássaros, das nuvens, 
das pedras [...]. Essa orelha, a verde, ficou-me dos meus 
tempos de menino, foi a mais preciosa das heranças, e 
continua a entender os mais novos e a ouvir e a ver coisas 
que os adultos já não conseguem distinguir. [...]»

Todos estes apontamentos dirigidos aos leitores mais 
jovens apelam à sua imaginação e à sua competência enquanto 
leitores, na medida em que não só são chamados a reconhecer 
A. M. numa perspectiva mais intimista, como são convidados 
a conhecer referentes literários neles aludidos, ou a com
preender a própria estratégia retórica que o escritor explicita- 
mente nomeia. Sublinhando a sua permanente ligação à 
infância, A. M. não recorre a simplificações redutoras, antes 
procura adequar o seu discurso aos interesses do destinatário.

Além dos que têm como destinatários os mais novos, 
são também já vários os textos que A. M. produziu sobre a sua 
criação literária tendo como destinatários adultos. Nesses não 
só a sua obra, mas a literatura para crianças e jovens em geral, 
são objecto de reflexão. Já em 1998, num texto que corresponde 
à sua intervenção num congresso organizado pela OEPLI e 
realizado em Cáceres (21), texto intitulado «A aranha divina», 
A. M. deixa a semente do que virá a desenvolver no seu, até 
hoje, dia 9 de Março, mais recente texto de meta-reflexão. Diz- 
-nos: «O imaginário, a fantasia e a poesia, são, como disse, 
meios para atingir a suprema realidade e não para a expulsar, 
como geralmente se pensa, o que, muitas vezes, confere um 
novo rosto, mais verdadeiro, à verdade objectiva que é suposto 
descrever. [...]» (p. 465). Mais recentemente, em 2002, no bole
tim n.° 2 do CRILIJ, naquele em que a sua obra ocupa a secção 
«Em foco», A. M. publica uma edição revista e ampliada de um 
texto também inicialmente apresentado num congresso em
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2001 e publicado no respectivo volume de actas, a que desta 
vez dá o título «Prosa e poesia» (22). Neste texto pronuncia-se 
sobre valor em literatura, propondo uma grelha de classifica
ção dos textos que aos mais jovens são destinados. Este é um 
texto de pendor sistematizador, mais do que teórico e procura, 
através de um processo classificativo ironicamente prosaico 
(lembremos o título da l .a versão «um saco, dois sacos, quatro 
sacos de livros»), chegar a um modelo de síntese:

«Temos assim um quadro com quatro sacos de 
livros [...]. Não é um quadro muito complexo mas ainda 
assim podemos ousar outra divisão, usando apenas 
dois sacos. De um lado prosa e de outro poesia [...].

Assim, no saco da prosa [...], enfiamos os textos rasos, 
planos, ancorados no saber racional e enciclopédico, que 
encerram a linguagem na sua função utilitária. [...]

Vendo melhor, encontrámos neste saco os lotes 1 e 
2, ou seja os textos de pendor moralizador ou com uma 
função educativa ou de divulgação, mais a tal literatura- 
zinha dos textos apoucados, infantilizados ou apenas 
engraçados [...].

No outro saco, da poesia, metemos não só os livros 
de poesia [...] mas toda uma ampla produção em forma 
de prosa (contos, narrativas, romances, textos dramáti
cos, etc.) e que realizam com a poesia um encontro ao 
nível da sua essência. Aí cabem todos os textos que atri
buem poderes à linguagem, à sua função mágica e 
imaginária, e que exprimem não a aparência do real 
mas as suas pulsões fundamentais e as suas leis mais 
secretas. [...] A estes livros podem ser acrescentados os 
contos de tradição oral e mesmo os recontos actuais que 
procedem à sua reanimação esclarecida. [...]» (pp. 4-5). 
[negrito meu]
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Aqui (em particular no que está a negrito) radica o 
cerne daquilo que é húmus e força motriz de O Menino Chama
do Menino e Isto E Que Foi Ser!, ou seja, a atenção à realidade 
linguística que ambas as narrativas tecem e aos processos nar
rativos que seguem, erigindo um universo ficcional, mediante 
a intervenção de personagens modelares.

Para não terminar de modo abrupto, agora que o tempo 
já vai longo, permitam-me escolher um bem-disposto epitáfio, 
retomado agora no seu mais recente título, O Brincador.

«[...] Brincar e crescer, crescer e brincar, até a morte 
vir bater à minha porta. Depois também, sardanisca 
verde que continua a rabiar mesmo depois de morta. Na 
minha sepultura vão escrever: «Aqui jaz um brincador. 
Era um homem simples e dedicado, muito dado, que se 
levantava cedo todas as manhãs para ir brincar com as 
palavras.»
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personagem é retomada em Histórias Que Me Contaste Tu (Lisboa, As
sírio & Alvim, 1999). A cumplicidade entre os dois escritores é mani
festada nomeadamente por Pina no texto «Um inventor», publicado 
no Boletim n.° 2 do CRILIJ -  Centro de Recursos e Investigação sobre 
Literatura para a Infância e Juventude (s.l., CRILIJ, Junho de 2002, p. 
7; ver também <http:/ /www.boasleituras.com/aIvaro/indexinte- 
rior.asp>, acedido a 02.01.2006).

(12) Personagens semelhantes, tartaruga e hipopótamos, são 
recorrentes na poesia de A. M. e em Hipopóptimos (Porto, ASA, 2001) e 
Histórias Pequenas de Bichos Pequenos (Porto, ASA, 1985).

(13) Em Histórias Que Me Contaste Tu (ver nota 11) o escara
velho Bocage é, nomeadamente, um contador de histórias que se 
confunde ou desconhece o que narra, sendo isso o cerne da própria 
construção ficcional.

http://www.eseb.ipbeja.pt/sameiro
http://www.boasleituras.com/aIvaro/indexinte-rior.asp
http://www.boasleituras.com/aIvaro/indexinte-rior.asp
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(u) Veja-se o cúmulo disto no dicionário de preguicite-portu- 
guês, p. 29.

(15) Inserção da pauta com a música no texto, criada por Susa- 
na Ralha (dinamizadora do Bando dos Gambozinos, que já tivemos o 
privilégio de ouvir nestes Encontros, em 2000).

(16) Esta é aliás uma estratégia explorada por Álvaro Maga
lhães desde os seus dois primeiros títulos (ver supra nota 8). Nestas 
primeiras obras, em concreto, com base na materialidade das letras, 
desenvolvendo um jogo de exploração e criação verbais atingindo o 
limiar da anomalia semântica e da agramaticalidade.

(17) Veja-se bibliografia completa na nota 2.
(18) Ver nota 5.
(19) Alusão implícita a Gianni Rodari, tornada explícita noutro 

texto, «O livro que se lê de olhos fechados» (in Enquanto a Cidade 
Dorme, Porto, Campo das Letras, 2000, p. 7). O texto de Rodari pode 
ser lido em <http://www.bdp.it/Rodari/giugIiano/fiaba_l.htm>, 
acedido a 02.01.2006.

(20) É a seguinte a hiperligação que nos dá acesso ao texto «O 
segredo a orelha verde» de Álvaro Magalhães: <http://www.no- 
nio.uminho.pt/netescrita/pt/autores/alvaro/bio_alvarol.html>, 
acedido a 02.01.2006.

(21) Ver nota 6; trata-se em concreto do texto do ano de 1998, 
publicado em 2000: «A aranha divina», in MARTOS NÚNEZ, Eloy et 
al. (ed.), Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil: Historia 
Crítica de la Literatura Infantil e Ilustración Ibéricas [1998], Mérida, Edi
tora Regional de Extremadura, pp. 463-466.

(22) «Um saco, dois sacos, quatro sacos de livros», in AA.VV., 
Pedagogias do Imaginário. Olhares sobre a Literatura Infantil, Porto, Asa, 
pp. 211-214. Texto revisto e ampliado em «Prosa e poesia», in CRILIJ- 
Boletim n.° 2, Porto, CRILIJ -  Centro de Recursos e Investigação sobre 
Literatura para a Infância e Juventude, 2002, pp. 3-6.

http://www.bdp.it/Rodari/giugIiano/fiaba_l.htm
http://www.no-nio.uminho.pt/netescrita/pt/autores/alvaro/bio_alvarol.html
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