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As minhas palavras sobre este assunto vão ser pautadas 
por várias «claves de humor». Com essas chaves abrirei diver
sas áreas que vão desde a temática ao estilo, da relação texto- 
-imagem à musicalidade das palavras e dos textos, dos géneros 
à recepção literária, das questões de literatura às questões de 
cultura. Tratando-se esta edição dos Encontros de uma home
nagem especial aos 25 anos de escrita para a Infância de Álva
ro Magalhães, socorrer-me-ei também, mas não só, de alguns 
dos seus textos, que não são de um óbvio fazer «rir a bandeiras 
despregadas», mas que me servirão para experimentar, como 
num laboratório «à séria», algumas das ideias de que falarei e 
de alguns princípios que enunciarei. Será, pois, um percurso 
algo cartesiano, pois a confusão de chaves e áreas poderia 
transformar uma coisa séria que este público merece, numa 
confusão à qual não acharíamos nem um «pingo de graça», 
pois falar do humor e do riso implica desmontá-lo e tornar a 
montá-lo, sem que sobrem peças.

Aliás, gostava de prevenir-vos de que tratando nós de 
literatura para a infância, lidando com questões de competên
cias de leitura, à grande dúvida que possamos ter se os instru
m entos da teoria da literatura têm de ser adaptados à 
literatura para a infância ou se se deverão criar outros instru
mentos específicos, a minha resposta é peremptória: as teorias
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da literatura têm de contemplar as especificidades da literatura 
para a infância, até porque há aspectos da literatura que esta
riam defeituosos sem a consideração e a análise da literatura 
para a infância, nomeadamente a da competência literária que 
contempla as duas instâncias -  a autoral e a leitora -  e estas são 
comuns a toda e qualquer literatura. Quanto ao humor de que 
tratarei, ele não é só o cómico, o sarcástico, o grotesco, o iróni
co, mas entendo-o sobretudo como uma presença obrigatória 
da inteligência que o autor põe no texto e que consegue cons
truir um mundo possível eufórico, mesmo quando o faz a par
tir de possíveis relações com mundos reais, ou realizáveis, 
disfóricos. À pergunta «que seria da literatura sem literatura 
para a infância?» acrescento, como resposta, a pergunta «que 
seria do humor sem a presença do humor na literatura para a 
infância?».

Começaremos pelo princípio, ou seja, pelo verbo, a 
palavra carregada do sentido ou sentidos do humor. E vamos 
ver como essa palavra pode contaminar, deixando mais ou 
menos marcas, a linguagem literária da escrita para os mais 
novos. Depois percorreremos a relação da escrita com outras 
formas de expressão com que a palavra literária se relaciona -  
a imagem e o som -  e dos quais, em alguns casos, depende 
para seguir o sentido do humor. Falaremos, ao abordar todas 
estas questões, com a consciência de que da relação entre os 
sentidos do humor que se criam, ou não, estes serão em função 
dos potenciais sentidos que um receptor particular, o receptor 
infantil poderá tomar. Finalmente, e porque também a actuali- 
dade sociopolítica, assim o exige, falaremos do impacto cultu
ral do humor e no seu peso para a identificação de um autor, 
um leitor, uma comunidade, uma nacionalidade até.

Do humor na literatura para a infância importa saber
mos as suas causas e os seus efeitos, isto é, importa, como nos 
habituámos todos a fazer nas questões que envolvem os estu
dos de literatura e cultura para a infância, a considerar o livro 
enquanto objecto que, neste caso, provoca o riso ou sorriso
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num sujeito leitor, que reage ao livro ou ao texto com esse riso 
ou sorriso. Será, contudo, preferível começarmos pelos efeitos. 
Partamos da noção de humor, da sua definição mais básica: o 
humor é um estado do espírito, é uma das vertentes da capaci
dade que o homem tem de se rir de algo que recebe sem passi
vidade ou que cria para receber reacções dos outros; é uma 
forma de um Eu comunicar, utilizando um meio através do 
qual a sua mensagem segue um certo sentido, ou melhor um 
sentido certo, quando é entendida, até ao Outro. Como qual
quer mensagem, aquela que o humor reveste ou recheia, quer 
implícita quer explicitamente, pode ser ou não entendida pelo 
receptor. Com efeito, não é óbvio que uma mensagem aparen
temente humorística o seja de igual forma para todos, sendo 
por isso necessário que estejam, emissor, receptor e mensagem, 
pelo menos em parte, em sintonia. Mas como, mais uma vez, 
em qualquer mensagem se as técnicas discursivas visando o 
humor não provocarem o esperado riso ou sorriso, então isso 
não quererá obrigatoriamente dizer que foi por culpa do emis
sor ou de falta de técnica na composição da sua mensagem, ou 
por falha do receptor por falta de referentes ou, já entrando no 
campo da literatura de recepção claramente infantil, por falta 
de maturidade intelectual. Como afirmou Bergson no seu 
ensaio sobre o riso, com o qual podemos em alguns aspectos 
concordar, o humor na sua vertente do cómico está arredado 
de qualquer aspecto emocional e é exclusivo do domínio do 
intelectual. Se nos envolvermos emocionalmente na interpreta
ção de uma mensagem revestida de humor, o mais provável é 
não lhe acharmos nenhum motivo para rir. No entanto, o 
humor ao requerer uma certa sintonia intelectual, não pode 
nunca deixar de prever que o leitor é um ser humano, compos
to por isso de sentimentos. Dosear a inteligência, ultrapassan
do obstáculos que serão a susceptibilidade de certos 
sentimentos, é o que faz do humor uma difícil técnica de com
posição e escrita para os mais novos. O desfasamento etário do 
autor e leitor, apesar do exercício de memória que essa escrita
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põe a funcionar, torna o humor do texto escrito pelo adulto 
para a criança também, e sublinho também, uma técnica difícil, 
conseguindo, em alguns casos, transformar-se em Arte. (Dei
xem-me ler-lhes um excerto de Jorge Listopad, do livro Álbum 
de Família, textos feitos a partir de ilustrações de José de Gui
marães: O Meu pai é tímido e valente. É nervoso e não é: sabe rir. É 
justo e ganha dinheiro. Quer saber as minhas notas e não ficou furio
so por causa da fraca que tive em matemática. O meu pai tem um 
livro de cheques. E não quis dizer-me por quem votou nas eleições. -  
O voto é secreto, e tu, aprende o segredo! -  disse ele. De manhã anda 
sempre a pé, 3-4 quilómetros, e depois para estragar tudo, segundo as 
palavras da mãe, bebe um café duplo. O meu pai compra flores à 
minha mãe quando ela não faz anos. Tem menos férias do que eu. Vai 
lavar o carro à fonte, na descida da calçada, e deixa-me ajudá-lo. É o 
meu pai. (pág.20))

A palavra usada no texto humorístico pode não ser dife
rente de qualquer outra (tirando as óptimas palavras como 
Hipopóptimos). Aliás, até a palavra «humor» tem muitas vezes 
necessidade de aparecer acompanhada de um ou outro adjecti- 
vo, para que se entenda de que «humor» se fala. É a sua articu
lação, no discurso, com outras palavras, a sua interacção 
polissémica bem estruturada que permite que se desmonte 
essa estrutura, remontando-a numa forma simples, sem efeitos 
humorísticos, e por comparação tornar-se a montar a estrutura, 
entendendo-a, entendendo-lhe as causas, e reagindo ao seu 
efeito, esses sim eventualmente humorísticos. Operação tão 
mais complicada quanto mais rudimentares são as estruturas 
do receptor infantil, ou seja quanto mais pequenos, ou então 
mais condicionados por preconceitos, como o são os adoles
centes, que saem de um mundo onde acham que já não cabem, 
para um mundo onde julgam não existir já nada do mundo 
anterior (o que mais envergonha um adolescente é um adulto a 
fazer figura de, ou a fazê-lo fazer figura de, criancinha).

Do que dissemos podemos entrever a dificuldade da 
escrita que se reveste à partida de objectivos humorísticos, com
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efeitos previstos em crianças e jovens. O mais provável é que 
os casos de sucesso sejam, como em tudo o resto que é de qua
lidade, resultado de inspiração e transpiração, conjugadas, 
muitas vezes em quantidades diferentes, dom e técnica em 
doses acertadas na elaboração do texto literário.

Vamos, então, depois de termos aflorado os problemas 
postos pelos efeitos, ver as causas do sentido de humor na litera
tura para a infância, contando primeiro com os textos de inten
ções humorísticas, e depois com aqueles que, não se querendo 
como provocadores do riso imediato, forneçam aos seus leitores 
um prazer que se pode, e deve, confundir com o divertimento. 
Pensemos no primeiro caso. O texto literário que tem como fina
lidade ser lido no sentido do humor, provocando o riso e desper
tando as capacidades de leitura, desenvolve um processo em 
que, ao contrário da ironia, descreve tudo o que é, «fingindo 
acreditar que é isso que as coisas deviam ser» (BERGSON, 
1900:92). O que normalmente provoca o riso no texto para crian
ças tem não só a ver com a forma do enunciado como com o con
teúdo, não só com a expressão como com a substância. Assim, a 
palavra com sentido de humor traz, com aparente naturalidade, 
e digo aparente porque o leitor mais perspicaz reconhece bem o 
jogo ficcional que se joga no campo literário, algo que nada tem 
de natural, isto é de comprovável, visível no quotidiano infantil, 
e é muitas vezes essa estranheza que provoca o riso.

Os textos risíveis podem-no ser, por intermédio da lin
guagem literária, de duas categorias: ou porque exprimem 
algo de humorístico, um cómico de situação, ou porque o 
humor é criado pela própria linguagem, e é então a própria 
linguagem que é risível, o que não quer dizer que o referente o 
seja. Ou seja, esta linguagem que provoca o riso, pode nem 
sempre referir-se a uma realidade engraçada, mas onde o que 
se cria é um prazer de leitura expresso em riso ou sorriso, por
que o espírito da letra assim o convocou. Leiam-se alguns ver
sos de «O limpa-palavras-» onde a dificuldade e a solidão do 
Poeta na sua Arte é que, afinal, contam:
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Limpo palavras.
A palavra búzio, a palavra lua, a palavra palavra.
Recolho-as à noite, trato delas durante o dia.
A palavra fogão cozinha o meu jantar.
A palavra brisa refresca-me.
A palavra solidão faz-me companhia.
Não é, pois, apenas a definição iteractiva do que faz um 

limpa-palavras, e que constrói aliás todo o poema, que lhe dá a 
sua «graça poética» (e estamos ainda no sorriso esboçado), mas 
a consciência de que a palavra -  o signo linguístico -  é pura
mente arbitrário, conceito difícil mas verosímil, logo literaria
mente muito competente, para uma criança que acredita em 
«abre-te sésamo». A consciência de que no texto se afirma que 
trabalhar com palavras é o mesmo que lidar com coisas a que 
se referem as palavras, leva o leitor a compreender que há que 
jogar o jogo do fingimento, pelo seu lado mais lúdico, o do faz- 
de-conta. É neste desmontar do poema, nesta desconstrução, 
que poderá haver a aproximação do prazer ao divertimento, 
do mot d'esprit ao sentido de humor. Deixem-me ler-vos um 
parágrafo do livro A Invenção da Solidão de Paul Auster, onde a 
brincadeira infantil e a escrita do texto aparecem em paralelis
mo, aos olhos de A., personagem principal, Autor ou Auster, 
ou simplesmente A.:

Ele observa o filho. Observa o miúdo às voltas no quarto e 
escuta o que ele diz. Vê-o jogar com os seus brinquedos e ouve-o a 
falar consigo mesmo. De cada vez que pega num objecto, ou empurra 
um camião ao longo do soalho, ou acrescenta mais um bloco à torre de 
blocos que vai crescendo diante dele, o miúdo fala daquilo que está a 
fazer, tal e qual o narrador de um filme, ou inventa uma história para 
acompanhar as acções que põe em prática. Cada movimento gera uma 
palavra ou uma série de palavras; cada palavra desencadeia um outro 
movimento: uma reviravolta, um prolongamento, uma nova série de 
movimentos e palavras. Não há nenhum centro fixo para nada disto 
(«um universo no qual o centro está em todo o lado, e a circunferên
cia em sítio nenhum»), salvo, talvez, a consciência da criança, a qual
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é, ela mesma, um campo constantemente mutável de percepções, 
memórias e formulações. Não há nenhuma lei da natureza que não 
possa ser infringida [...]. A mente da criança salta de uma coisa 
para outra sem a menor hesitação. [...] Ou então, enquanto sente a 
comida na língua, ergue os olhos, brilhantes de matreirice, e diz: 
«Sabes como é que o Pinóquio e o pai escaparam ao tubarão?» 
Pausa, para deixar que a pergunta se entranhe no ouvinte. Depois, 
quase em segredo: «Desceram pela língua dele, mas na ponta dos 
pés, muito de mansinho.»

A. tem por vezes a sensação de que as deambulações mentais 
do filho quando está a brincar são a imagem exacta da sua própria 
progressão no labirinto do livro. Chegou mesmo a pensar que, se con
seguisse fazer um diagrama representando as brincadeiras do filho 
(uma descrição exaustiva, contendo todas as mudanças, associações e 
gestos), e um diagrama similar para o seu livro (elucidando aquilo 
que se passa nos hiatos entre as palavras, nos interstícios da sintaxe, 
nos espaços em branco entre uma secção e outra -  por outras pala
vras, desenredando o emaranhado de conexões), os dois diagramas 
seriam o mesmo: encaixariam perfeitamente um no outro. (AUSTER, 
2004)

Com efeito, as ténues manifestações de humor ligadas 
ao espírito da palavra, aparentemente desajustada mas aplica
da no contexto certo, aparecem muitas vezes em obras nada 
humorísticas. E então nestes casos que nos referimos ao humor 
enquanto técnica literária. Ou seja, quando o objecto livro não 
se anuncia logo, por sinais peri-, epi- ou para- textuais, como 
sendo de claras intenções cómicas, ou os textos que podendo 
assim anunciar-se, deixam esse humor epidérmico diluir-se em 
coisas sérias e importantes e, então, deixamos de ter só livros 
de consumo imediato, charadas ou quebra-cabeças para ajudar 
a passar o tempo, e passamos a ter literatura a sério. Nestes 
casos, que são o que obviamente nos interessam, o humorismo 
estético tende a provocar no seu leitor ou receptor uma predis
posição para aceitar existências, a sua e a dos outros de quem se 
fala nessas obras, que podem chegar por vezes a ser dolorosas.
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Tomemos, aliás, o conceito do cómico no seu sentido não ape
nas de divertimento, mas como um meio pedagógico de inter
pelação moral, como no aforismo «ridendo castigat mores». 
Sendo assim, o humor transcende os géneros literários, desvin- 
cula-se de uma form a fixa, u ltrapassa tem á
ticas pré-concebidas e semeia com uma quase naturalidade 
multicultural obras e discursos diferentes, épocas e autores 
diversos. Importará depois encontrar para cada um nesta 
diversidade uma poética própria do humor, muito mais do que 
procurar preceptivas, regras à partida concebidas artificial
mente para fazer rir o jovem leitor. Ou seja, o que nos resta a 
nós fazer é tentar delinear caminhos que nos sirvam para que 
se procure em cada manifestação literária o que terá o seu efei
to humorístico, e quais serão as suas causas. O que não pode
mos deixar de ter é uma grande cumplicidade com o texto, o 
que caberá, diga-se em abono da verdade, muito mais às artes 
do texto do que às artes do leitor. Assim é que, muitas vezes, 
senão todas, essa cumplicidade assume-se quase como a 
autêntica, a dos crimes, pois o riso chega-nos sobretudo do que 
não é comum, do que está fora do habitual, do que não é o ins
tituído, do que transgride as regras. Imagine-se, pois, a respon
sabilidade de quem transgride assim, literariamente, com as 
crianças... ou ainda a maior responsabilidade de quem medeia 
o livro e o seu leitor infantil! Há que ter o olho vivo para as 
questões literárias, e o pé leve para as possíveis corridas de 
interpretação.

Prosseguindo nesta perspectiva, não poderemos deixar 
de pensar o humor em termos da análise estético-literária, 
olhando-o sob o prisma da semiótica, ou seja, considerando 
que o texto com humor é um veículo que, integrado no seu 
contexto e numa rede intertextual, revela os seus principais 
modelos, e com eles interage através de códigos ideológicos e 
estéticos próprios. Assim, o texto ou discurso estético com 
humor, enquanto produto semiótico, deve ser susceptível de 
análise através de, pelo menos, três vectores: o semântico (ou
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do sentido do texto), o sintáctico (ou da relação entre o seu 
conteúdo e a sua linguagem e discurso) e pragmático (ou da 
sua relação com o contexto cultural).

Se o espaço de organização sintáctica do texto com 
humor se refere a um estilo de Autor na elaboração do discurso 
conducente ao efeito humorístico, através de uma escolha lexi
cal, da criação de neologismos, de uma clareza do discurso, a 
sua organização semântica é a que resulta da relação do texto 
com o seu mundo referencial. Quando o texto é humorístico, ou 
segue o possível sentido do humor, essa relação resulta muitas 
vezes do desencontro entre os dois mundos, o do texto e o das 
referências, acontecendo o humor nos momentos de separação 
e de reunião, o tal momento já atrás referido, do desmontar e 
montar outra vez, entendendo-lhe o jogo, numa espécie de 
cumplicidade entre o que se diz e o que nós, leitores (com a 
ambivalência que esta instância da recepção literária tem no 
polissistema da literatura para a infância) sabemos que é, acei
tando que os curto-circuitos dessa relação sejam propositados e 
tenham um sentido estético e não meramente funcional.

Mas é na análise da organização pragmática do texto 
literário com humor que melhor encontramos as suas manifes
tações mais desafiadoras na recepção infantil. Com efeito, a 
organização pragmática do discurso com humor resulta da 
relação comunicativa que se cria, através da obra, entre quem 
escreve e quem lê, num determinado contexto. Chegados a um 
ponto em que o leitor joga o jogo imaginário que o autor pelo 
seu texto propõe, cumpre-se o seu valor estético. Esse valor 
reside no carácter lúdico do texto literário, carácter esse que, 
por sua vez, deriva do contexto social e institucional da litera
tura. Ou seja, o leitor que avalia o discurso com humor, enten
dendo-o e a ele reagindo, entendeu as regras desse jogo, não 
há para ele verdadeiro nem falso, mas um faz-de-conta, cum- 
prindo-se a comunicação estética, ainda que muitas das vezes 
outros valores, por causa do princípio da tal «educação pelo 
riso» de que nos falava o aforismo latino, avancem outras
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comunicações. Leia-se o que a este propósito diz ainda Ber- 
gson, sobre a utilização do discurso com efeito cómico para se 
falar do «que é» por oposição ao «que devia ser»;

Umas vezes falar-se-á naquilo que devia ser, fingindo que se 
acredita que é precisamente o que é: nisto consiste a ironia; outras 
vezes, pelo contrário, descreve-se minuciosamente o que é, fingindo 
acreditar que é isso que as coisas deviam ser: é  este, a maior parte das 
vezes, o processo do humor. O humor, assim definido, é  o inverso da 
ironia. Um e outro são formas de sátira, mas a ironia é de natureza 
oratória ao passo que o humor tem qualquer coisa de mais científico. 
Acentua-se a ironia deixando-nos arrebatar cada vez mais pela ideia 
do bem que deveria reinar, razão pela qual se pode elevar interiormen
te a temperatura da ironia até se transformar, de certa maneira, em 
eloquência sob pressão. Acentua-se o humor, pelo contrário, descendo 
cada vez mais ao interior do mal real, para notar as suas particulari
dades com uma mais fria indiferença. Vários autores [...] notaram 
que o humor se dá bem com termos concretos, com pormenores técni
cos, com os factos precisos. Sendo exacta a nossa análise temos de 
reconhecer que isto não é somente um traço acidental do humor, mas 
a sua própria essência, um traço em que inteiramente se contém. 
Desta maneira o humorista é um moralista disfarçado de sábio, qual
quer coisa como um anatomista que só fizesse dissecações para nos 
aborrecer; e o humor, no estrito sentido em que tomamos a palavra, 
não é mais que uma transposição do moral para o científico. (BERG- 
SON, 1900:91-2)

Ora, é precisamente contra esta visão do humor que 
avançamos, em termos de avaliação do discurso pelo seu valor 
estético, sem avançar para outro tipo de avaliação axiológica, 
pois correríamos o risco de com esta última desvirtuarmos 
todo o sentido prazenteiro que a leitura literária infantil deve 
começar por ter.

Continuemos ainda a pensar com o poema de Álvaro 
Magalhães, «O limpa-palavras» que, não sendo de todo um 
texto humorístico, deixa certamente entrever um grande sentido 
de humor. Olhemos para o poema numa perspectiva sintáctica,
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o que eventualmente resultará numa análise que, a meu ver, 
pode «esquartilhar» o texto, pelo que nela me demorarei o 
menos tempo possível. Reparemos como as palavras esco
lhidas para serem limpas são maioritariamente uma lista de 
substantivos concretos, pontualmente interrompidos por subs
tantivos abstractos. Esta organização, onde as palavras referen
tes ao universo do concreto são, como os quase-objectos em 
que se transformam, tratadas por acções bem físicas e acabam 
por acompanhar as palavras que designam conceitos abstrac
tos, já para o final do poema, quando no princípio, a solidão 
parecia ser a única a não precisar de «limpeza». Todo o poema 
se constrói sintacticamente numa enumeração das actividades 
do limpa-palavras em função de cada trabalho específico que 
cada uma exige, e semanticamente entramos num mundo em 
que dizer e fazer não sendo o mesmo aparecem surpreendente
mente como pertencentes a um mesmo mundo -  o do fazer - , 
para depois se encontrarem novas combinações. Significante e 
significado, as duas faces da mesma moeda que é o signo lin
guístico deixam de estar de costas voltadas e vivem lado a 
lado. É a imagem do mundo em planisfério! Coabitam numa 
relação perfeita, apenas possível no mundo do limpa-palavras, 
o mundo do Poeta. A consciência de que não criando mas ape
nas renovando a matéria da literatura se faz do velho novo 
(então, sempre se cria, claro!) e se chega, através da metáfora 
usada pelo Autor, a uma definição de poesia ou literatura 
como «arte do fazer». No fundo, ao que assistimos neste texto 
de Álvaro Magalhães é a uma humorística poética, muito pró
pria de um autor.

De uma perspectiva pragmática, o humor que resulta 
deste discurso sobre o fazer discurso, cria no leitor infantil um 
conhecimento das regras que o texto enuncia, e o jogo do faz- 
-de-conta poderá prolongar-se até onde a imaginação do 
pequeno leitor queira. O poema será sempre para o leitor um 
jogo com as palavras, mesmo as mais difíceis, as abstractas, as 
que significam coisas que muitas vezes ainda não sabemos
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identificar, onde são usadas e fazem aquilo para que foram fei
tas: construir mundos semelhantes ao nosso, o mundo das coi
sas do dia-a-dia, ajudando-nos a melhor viver nele e a melhor 
conviver com elas. Tão úteis para nós como o que comemos, 
como o que respiramos, como a nossa própria existência com 
os outros.

O texto é, então, a palavra-chave para darmos um novo 
sentido ao mundo da linguagem literária {Vão à procura de 
quem as queira dizer). A divertida associação do dizer e do fazer, 
do enunciar e do acontecer, devolve à linguagem essa espécie 
de magia primordial, muito querida ao universo infantil, e per
feitamente ajustável ao mundo ficcional, ao mundo da literatu
ra para a infância, onde como na outra literatura, pois claro, o 
verosímil está sempre por lá. Pelas coincidências ou pelos 
desencontros que cada leitor achará entre os dois mundos, se 
criará muito seriamente um modo divertido de lidar, através 
da linguagem poética, com o real quotidiano, aparentemente 
desprovido de qualquer graça.

Passando da linguagem verbal à relação da leitura do 
texto com a musicalidade das palavras, também não precisare
mos de um grande esforço para, num poema como «O limpa- 
-palavras», repararmos como o compasso irregular provocado 
pela irregularidade dos versos e pela inconstância da rima 
aponta imediatamente para um jogo de inesperadas ligações, 
como aquela da palavra com o seu referente, como o do 
mundo da linguagem com o mundo das coisas. A seguir a uma 
acção poética «estranha» surgem indicados como tal, como 
sendo palavras e não coisas a que as palavras se referem: como 
na quinta estrofe, onde podemos perguntar-nos ou recordar
mos de como são as palavras ciúme, raiva e frio antes de serem 
limpas e tratadas, como o foram meticulosamente antes as 
palavras pedra, rosa, árvore, gato ou pássaro.

Será, talvez, no texto O Brincador que o humor ligado à 
linguagem dos sons dá o seu ar de graça, pois o que na man
cha gráfica do texto parece prosa, soa afinal a música do
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poema. Podemos aliás estragar o primeiro parágrafo do texto, 
transformá-lo numa estrofe de onze versos e ter qualquer coisa 
como:

Quando for grande, não quero ser médico, engenheiro ou pro
fessor. Não quero trabalhar de manhã à noite, seja no que for. Quero 
brincar de manhã à noite, seja com o que for. Quando for grande, 
quero ser um brincador.

Quando for grande 
não quero ser médico, 
engenheiro ou professor.
Não quero trabalhar 
De manhã à noite,
Seja no que for.
Quero brincar 
de manhã à noite, 
seja com o que for.
Quando for grande, 
quero ser um brincador.

Esta prosa ritmada, comum já na oratória grega, faz uso 
do chamado homoteleuto, uma espécie de rima no fim de 
frase, que tinha precisamente como objectivo tornar o discurso 
mais comunicativo. O jogo do som, no texto rimado, é também 
ele motivo de graça, técnica que, quando inteligentemente 
usada pelo Autor, sugere de imediato no leitor uma intencio
nalidade, e essa sugestão transforma-se, para ele, leitor, em 
descoberta, e o riso ou sorriso é o seu sinal, a prova do encon
tro entre um sentido que do autor ao leitor joga com um 
humor poético comum.

Quanto à relação entre a linguagem verbal e a lingua
gem icónica ilustrativa, podemos, ainda com este poema «O 
Limpa-palavras», ensaiar algumas comparações, a partir de três 
ilustradores diferentes: Danuta Wojciechowska, João Caetano e 
José de Guimarães. Colocá-los lado a lado, por ordem cronológica
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da esquerda para a direita, leva-nos a lê-los também no sentido 
do humor. Isto é, se espreitarmos a ilustração de Danuta, veri
ficamos que todas as representações são feitas a propósito das 
palavras a que podemos convencionar chamar concretas -  bos
que, casa, flor -  e o limpa-palavras é figurado como um peque
no jardineiro atarefado, mas evidentemente feliz. A solidão 
parece não existir com a presença das outras palavras. 
É seguramente uma ilustração mais apetecível aos leitores 
mais novos, onde as referências ao texto surgem, por assim 
dizer, na mesma linha do faz-de-conta: a personagem do texto 
que trata as palavras como se fossem coisas, como quando a 
criança faz-de-conta que é «fazedor de coisas» enquanto brin
ca, um «brincador»...

Se passarmos ao ilustrador seguinte, verificamos que as 
palavras escolhidas para ilustrar o texto, e dele retiradas, são já 
palavras abstractas -  alegria, inocência, fantasia, sonho, deter
minação, amor - , palavras que só por elas próprias se represen
tam, enquanto a sua escrita no texto, a sua estrutura nos é 
sugerida pela geometria dos círculos concêntricos, pelos tra
cejados, quem sabe alinhavos de poema, letras soltas que como 
peças soltas são limpas para serem depois montadas de novo 
na palavra. E a figura antropomorfizada que está ao centro da 
página parece trabalhar apenas com a cabeça que é, também, 
afinal, o coração. Limpar palavras parece não precisar de acção 
física, pode ser sonhar, pode ser sonhar acordado, pode ser 
imaginar e, então, o jogo do faz-de-conta também lá continua. E 
flor, tantas vezes figuração da fragilidade, mas também da bele
za infantil, é o seu centro. Poeta, ou melhor, Limpa-Palavras e 
Criança parecem ser sinónimos, ou pelo menos dois seres 
muito próximos que inauguram um mundo novo com o olhar 
límpido de quem devolve às coisas o seu sentido próprio, e 
limpo. A brincadeira de João Caetano, que também revela o seu 
humor mais profundo e sério, residirá nessa mistura de ele
mentos, que lhe é tão própria, e nessa apenas aparente confusão 
entre cabeça e coração. Essa metamorfose é afinal a representa



292 NO BR -JMCO DO SUL AS CORES DOS LT.RGo

ção do que não é aparentemente comum, do que está fora do 
habitual, do que não é o instituído, do que transgride as regras: 
«o coração não pensa, mas quando se pensa com o coração é 
assim que se é», poderia talvez raciocinar o leitor infantil a 
quem tivessem ensinado a ler as ilustrações do poema.

«Parece um desenho inacabado. Mas nós também estamos 
inacabados. (O Fernando Pessoa era tão inacabado cjue inventou 
outros nomes, outros poetas, outros poemas...).». «Isto também eu 
sabia fazer, diz o Bruno (há agora muitos Brunos) ao Nuno (agora 
também há muitos Nunos) -  e poucos Jaimes, Joaquins, Chicos, Zés, 
Fernandos -  isto também eu sabia fazer.» Estes são excertos do tal 
livro, Álbum de Família, textos que Jorge Listopad escreveu 
sobre os desenhos de José de Guimarães. Sem palavras, a ilus
tração do pintor para este poema traduz apenas com as ima
gens o texto do poema. Não há limpa-palavras, mas há coisas 
limpas resultantes da limpeza das palavras que as passaram a 
designar, depois de limpas. Haverá ainda algumas sombras 
nos traços pretos, ou serão linhas daquelas que também ser
vem para escrever palavras? Afinal, as palavras limpas pare
cem-se com os desenhos das crianças. Afinal, as palavras 
limpas são palavras que representam o mundo como a criança 
o vê: límpido, todo novo por estrear, à procura de novos senti
dos e «sentires». O humor na ilustração do pintor é esse pri
m eiro gozo das capacidades que Criança e Poeta, ou 
Limpa-Palavras, têm de olhar o Mundo com um olhar inaugu
ral. É também essa mesma romântica capacidade do Pintor que 
lê o poema e vê nele as coisas de que se fala. Nada mais. Puro 
prazer primário de ouvir e ver, sem exercícios intelectuais de 
interpretação. Só assim, ouvir e ver, gostar ou não gostar, sem 
porquês, pois estes vêm depois. Vêm quando descobrimos que 
também somos capazes de fazer o mesmo, mas podemos não o 
fazer. Mas se nos pedirem para olharmos a ilustração e ouvir
mos o texto, poderemos lê-los aos dois, texto e ilustração, e 
descobrir que as palavras como as imagens, vivem na... imagi
nação de cada um e
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Vão à procura de quem as queira dizer, 
de mais palavras e de novos sentidos.
Basta estenderes um braço para apanhares 
a palavra barco ou a palavra amor.

E rumamos rapidamente para o final. Para estas «procu
ras de sentido» que foi, afinal, o que procurámos fazer neste 
tempo: a procura do sentido do humor como sentido mais de 
inteligência e arte, do que de sátira ou ironia ou sarcasmo.

O mundo anda estranho. Há por aí uns diabos à solta, 
como me dizia um amigo poeta. Uns diabos que se soltam por
que alguém fez uns desenhos, imagine-se! Ao que nós chegá
mos... Os pretextos para as diabruras agora são rabiscos de 
artista. Ah, pois é verdade, já me esquecia, porque se calhar eu 
não vivi, mas outros mais chegados, viveram-no e contaram- 
-me e isso passou a fazer parte da minha memória, e agora que 
falo nisto lembro-me. Já me esquecia, mas agora me lembro, 
que houve alturas em que alguns livros eram lidos às escondi
das, mas não por brincadeira, por medo. E já houve tempos em 
que alguns desenhos não podiam ser apreciados, nem sequer 
expostos. O que é estranho é que estes desenhos não eram para 
rir, ou eram expressão artística, de puro gozo estético, ou eram 
para denunciar situações graves, e mais uma vez se resolveu 
eliminar o mensageiro por não se gostar da mensagem que 
traz!

Falar das coisas que estão mal, seja com humor, ironia 
ou sátira, é sempre um acto de louvar -  ridendo castigat mores -  
(sempre será melhor falar delas ou desenhá-las do que armar a 
tenda da guerra e matar, como alguns muito ocidentais gostam 
de fazer), porque é denunciá-las e tentar que se mudem, como 
sempre o souberam os grandes autores e artistas clássicos da 
cultura ocidental. O problema está quando os receptores estão 
em culturas diferentes. Ora, com o humor passa-se exactamen- 
te o mesmo. É até tão vulgar os povos do «mais a Norte» faze
rem humor, nem sempre lisonjeiro, com os povos «mais a Sul».
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O humor tem um imenso peso cultural. Tão grande que, nos 
estudos de tradução, a questão do humor é um dos problemas 
que muito frequentemente se levanta quando se trata de pas
sar o princípio do humor de um texto de partida para um texto 
de chegada, sem que esse sentido se perca, mesmo redireccio- 
nado para outros campos de significação. Por vezes é mesmo 
intraduzível, e requer notas de rodapé explicativas. No recente 
caso tão mediático dos cartoons, que tem invadido o nosso quo
tidiano globalizado, nem me parece que rir fosse o objectivo da 
maior parte dos desenhos originalmente publicados, por autor 
ocidental, para leitor ocidental. Foram, parece-me a mim, for
mas de exprimir inteligentemente a condenação de actos de 
terrorismo que se ligam às questões de Fé. Como se houvesse 
guerras santas! Termino, pois, afirmando a minha profunda 
convicção de que o sentido de humor, independentemente da 
forma que tomar em cada cultura, também se educa, como se 
educam as crianças e há para aí muita gente mal-educada!

Bibliografia:

Bergson, Henri (1900), O Riso -  ensaio sobre o significado do cómico, Gui
marães Editores, Lisboa, 1993.

Gomes, José António e Caetano, João (2000), Conto Estrelas em Ti, 
Campo das Letras, Porto, 2000.

Listopad, Jorge e Guimarães, José de (1988), Álbum de Família, Afron
tamento, Porto, 1988.

Magalhães, Álvaro (2000), O Limpa-palavras e Outros Poemas, Asa, 
Porto, 2000. (2005), O Brincador, Asa, Porto, 2005.

0'Sullivan, Emer (2005), Comparative Childrens Literature, Rou- 
tledge, London, 2005.

Perrot, Jean, org. (2000), UHumour dans la Littérature de Jeunesse, In 
Press, Paris, 2000.


