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O que é, o que é,
Uma árvore bem frondosa
Doze galhos, simplesmente

Cada galho, trinta frutas
Com vinte e quatro sementes?1

Alegórica árvore do tempo…

A adivinha que lemos, como todo e qual-
quer texto, inscreve-se, necessariamente, em
um gênero socialmente construído e tem,
portanto, uma relação com a exterioridade
que determina as leituras possíveis. O espa-
ço da interpretação é regulado tanto pela
organização do próprio texto quanto pela
memória interdiscursiva, que é social, histó-
rica e cultural. Em lugar de pensar que a
cada texto corresponde uma única leitura,
é preferível pensar que há tensão entre uma
leitura unívoca e outra dialógica.

Um texto sempre se relaciona com outros
produzidos antes ou depois dele: não há como
ler fora de uma perspectiva interdiscursiva.

Retornemos à sombra da frondosa árvore
— a árvore do tempo — e contemplemos ou-
tras árvores:

Deus fez crescer do solo toda es-
pécie de árvores formosas de ver e
boas de comer, e a árvore da vida
no meio do jardim, e a árvore do
conhecimento do bem e do mal. (…)
E Deus deu ao homem este manda-
mento: “Podes comer de todas as
árvores do jardim. Mas da árvore do
conhecimento do bem e do mal não
comerás, porque no dia em que dela
comeres terás de morrer”.2

Ah, essas árvores e esses frutos, o de-
sejo de conhecer, tão caro ao ser huma-
no…

Enigmas e adivinhas convidam à decifra-
ção: “trouxeste a chave?”.

Encaremos o desafio: trata-se de uma ár-
vore bem frondosa, que tem doze galhos,
que têm trinta frutas, que têm vinte e qua-
tro sementes: cada verso introduz uma nova
informação que se encaixa na anterior.

Quantos galhos tem a árvore frondosa?
Quantas frutas tem cada galho? Quantas se-
mentes tem cada fruta? A resposta a cada uma
dessas questões não revela o enigma. Se for
familiarizado com charadas, o leitor sabe que
nem sempre uma árvore é uma árvore, um
galho é um galho, uma fruta é uma fruta, uma
semente é uma semente… Traiçoeira, a árvo-
re frondosa agita seus galhos, entorpece-nos
com o aroma das frutas, intriga-nos com as
possibilidades ocultas nas sementes.

O que é, o que é?

Apegar-se apenas às palavras, às vezes, é
deixar escapar o sentido que se insinua nas
ramagens, mas que não está ali.

Que árvore é essa? Símbolo da vida, ao
mesmo tempo que se alonga num percurso
vertical rumo ao céu, mergulha suas raízes
na terra. Cíclica, despe-se das folhas, abre-se
em flores, que escondem frutos, que prote-
gem sementes, que ocultam coisas futuras.

“Decifra-me ou te devoro.”

Qual a resposta? Vamos a ela: os anos, que
se desdobram em meses, que se aceleram em
dias, que escorrem em horas.

Árvores e tempo de leitura
MARIA JOSÉ NÓBREGA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO DE LEITURA

UM POUCO SOBRE O AUTOR

Procuramos contextualizar o autor e sua obra
no panorama da literatura brasileira para jo-
vens e adultos.

RESENHA

Apresentamos uma síntese da obra para que
o professor, antecipando a temática, o en-
redo e seu desenvolvimento, possa avaliar
a pertinência da adoção, levando em conta
as possibilidades e necessidades de seus
alunos.

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA

Apontamos alguns aspectos da obra, consi-
derando as características do gênero a que

Há o tempo das escrituras e o tempo da
memória, e a leitura está no meio, no inter-
valo, no diálogo. Prática enraizada na expe-
riência humana com a linguagem, a leitura é
uma arte a ser compartilhada.

A compreensão de um texto resulta do res-
gate de muitos outros discursos por meio da
memória. É preciso que os acontecimentos
ou os saberes saiam do limbo e interajam com
as palavras. Mas a memória não funciona
como o disco rígido de um computador em
que se salvam arquivos; é um espaço move-
diço, cheio de conflitos e deslocamentos.

Empregar estratégias de leitura e desco-
brir quais são as mais adequadas para uma
determinada situação constituem um proces-
so que, inicialmente, se produz como ativi-
dade externa. Depois, no plano das relações

interpessoais e, progressivamente, como re-
sultado de uma série de experiências, se trans-
forma em um processo interno.

Somente com uma rica convivência com ob-
jetos culturais — em ações socioculturalmente
determinadas e abertas à multiplicidade dos
modos de ler, presentes nas diversas situações
comunicativas — é que a leitura se converte
em uma experiência significativa para os alu-
nos. Porque ser leitor é inscrever-se em uma
comunidade de leitores que discute os textos
lidos, troca impressões e apresenta sugestões
para novas leituras.

Trilhar novas veredas é o desafio; transfor-
mar a escola numa comunidade de leitores é
o horizonte que vislumbramos.

Depende de nós.

pertence, analisando a temática, a perspec-
tiva com que é abordada, sua organização
estrutural e certos recursos expressivos em-
pregados pelo autor.
Com esses elementos, o professor irá identi-
ficar os conteúdos das diferentes áreas do co-
nhecimento que poderão ser abordados, os
temas que poderão ser discutidos e os recur-
sos lingüísticos que poderão ser explorados
para ampliar a competência leitora e escri-
tora dos alunos.

QUADRO-SÍNTESE

O quadro-síntese permite uma visualização
rápida de alguns dados a respeito da obra e
de seu tratamento didático: a indicação do
gênero, das palavras-chave, das áreas e te-
mas transversais envolvidos nas atividades
propostas; sugestão de leitor presumido para
a obra em questão.

__________
1 In Meu livro de folclore, Ricardo Azevedo, Editora Ática.
2 A Bíblia de Jerusalém, Gênesis, capítulo 2, versículos 9 e 10, 16 e 17.
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Gênero:
Palavras-chave:
Áreas envolvidas:
Temas transversais:
Público-alvo:

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

a) antes da leitura

Os sentidos que atribuímos ao que se lê de-
pendem, e muito, de nossas experiências an-
teriores em relação à temática explorada
pelo texto, bem como de nossa familiarida-
de com a prática leitora. As atividades
sugeridas neste item favorecem a ativação
dos conhecimentos prévios necessários à
compreensão e interpretação do escrito.

• Explicitação dos conhecimentos prévios
necessários à compreensão do texto.
• Antecipação de conteúdos tratados no tex-
to a partir da observação de indicadores como
título da obra ou dos capítulos, capa, ilustra-
ção, informações presentes na quarta capa, etc.
• Explicitação dos conteúdos da obra a par-
tir dos indicadores observados.

b) durante a leitura

São apresentados alguns objetivos orienta-
dores para a leitura, focalizando aspectos que
auxiliem a construção dos sentidos do texto
pelo leitor.

• Leitura global do texto.
• Caracterização da estrutura do texto.
• Identificação das articulações temporais e
lógicas responsáveis pela coesão textual.
• Apreciação de recursos expressivos empre-
gados pelo autor.

c)  depois da leitura

São propostas atividades para permitir melhor
compreensão e interpretação da obra, indican-
do, quando for o caso, a pesquisa de assuntos
relacionados aos conteúdos das diversas áreas
curriculares, bem como a reflexão a respeito
de temas que permitam a inserção do aluno
no debate de questões contemporâneas.

✦ nas tramas do texto

• Compreensão global do texto a partir de
reprodução oral ou escrita do que foi lido ou
de respostas a questões formuladas pelo pro-
fessor em situação de leitura compartilhada.
• Apreciação dos recursos expressivos empre-
gados na obra.
• Identificação e avaliação dos pontos de vis-
ta sustentados pelo autor.
• Discussão de diferentes pontos de vista e
opiniões diante de questões polêmicas.
• Produção de outros textos verbais ou ainda
de trabalhos que contemplem as diferentes lin-
guagens artísticas: teatro, música, artes plásti-
cas, etc.

✦ nas telas do cinema

• Indicação de filmes, disponíveis em VHS ou
DVD, que tenham alguma articulação com a
obra analisada, tanto em relação à temática
como à estrutura composicional.

✦ nas ondas do som

• Indicação de obras musicais que tenham
alguma relação com a temática ou estrutura
da obra analisada.

✦ nos enredos do real

• Ampliação do trabalho para a pesquisa de
informações complementares numa dimen-
são interdisciplinar.

DICAS DE LEITURA

Sugestões de outros livros relacionados de
alguma maneira ao que está sendo lido, es-
timulando o desejo de enredar-se nas vere-
das literárias e ler mais:

◗ do mesmo autor;
◗ sobre o mesmo assunto e gênero;
◗ leitura de desafio.

Indicação de título que se imagina além do
grau de autonomia do leitor virtual da obra
analisada, com a finalidade de ampliar o ho-
rizonte de expectativas do aluno-leitor, en-
caminhando-o para a literatura adulta.
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LEILA RENTROIA IANNONE

Eu gosto tanto de você…
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UM POUCO SOBRE A AUTORA

Leila Rentroia Iannone nasceu em São Pau-
lo, no bairro do Brás. Descende de portu-
gueses e espanhóis; dos primeiros herdou a
perseverança e a seriedade; dos espanhóis
guarda o gosto pela música e o fervor dos
argumentos. Sempre quis ser educadora e
escritora. Realizou seu desejo. Tem quatro
filhos adultos, uma neta e um filhinho
temporão que são suas grandes alegrias.
Sua vida é povoada de amigos fiéis e pre-
sentes. Tem escrito pouco, em função da
pesquisa, do trabalho e do temporão. Gos-
ta de café, cachorro-quente, massas e de
cozinhar. Gosta de caminhar muito. Não
sabe nadar e morre de medo de avião. Ado-
ra música sertaneja e Pavarotti. Lê muito,
especialmente Neruda, Drummond, Gabriel
Garcia Marques e Graciliano Ramos. Acredi-
ta na força do trabalho e tem fé inabalável.
Acha as crianças a melhor coisa do mundo e
os jovens, um consolo para a humanidade.

RESENHA

É véspera de Natal, e o padre Thomas deci-
de passar a noite com seus protegidos, cri-
anças abandonadas que vivem na Praça da

Sé, na capital de São Paulo. Austríaco, o pa-
dre vivia há tantos anos no Brasil, que já
considerava como seu o nosso país e suas
crianças, cada uma com sua terrível história
de vida: Madá, avessa a qualquer contato
físico, pelos traumas que pai e irmãos lhe
haviam deixado; Neninha, que chupava o
dedo e sonhava em encontrar a mãe;
Claudete, a machona, que protegia a namo-
radinha, Idalina; Luana, a de dedos ágeis
para roubar; Fedelho, de oito anos, cujo
único brinquedo e amigo era um rádio ve-
lho, dado por Ditão, o nordestino vendedor
de laranjas, que se condoía com o infortú-
nio daquelas crianças. Naquela noite,
Neninha se aconchega ao padre, dorme no
colo dele, enquanto Madá se rói de ciúmes;
ela gostaria tanto de dizer ao padre que
gosta dele, que quer seu carinho, mas a
mágoa de sua história não deixa. Luana
aparece para dizer ao padre que está fugin-
do de Gibi, chefe de uma gangue de la-
drões, que a usa para roubar carros. No
meio da noite, chega Gibi, acompanhado
de seus comparsas, querendo saber onde
está Luana. Eles judiam das crianças e aca-
bam ameaçando o padre com uma arma.
Madá percebe que eles vão atirar e se inter-
põe entre a arma e o padre. Antes de mor-
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rer nos braços dele, consegue dizer: “Padre,
gosto tanto de você...” O padre sabe que,
dali em diante, é essa a frase que ecoará em
seus ouvidos no Natal.

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA

História forte, dura, sem meias-palavras. A
narrativa, muito dinâmica, pinta com cores
realistas o drama do menor abandonado na
Praça da Sé, região central da capital de São
Paulo. Contrapondo-se à desumanidade vi-
vida pelas crianças, duas personagens retra-
tam o melhor do ser humano: a solidarieda-
de, a compaixão, o sacrifício e, sobretudo, o
amor sem condições. Eu gosto tanto de
você... merece uma leitura acompanhada de
conversas e discussões, no sentido de refle-
tir sobre os problemas que vão sendo retra-
tados e ampliar a consciência para a respon-
sabilidade de cada um e as possibilidades de
se intervir nesse dramático processo: aban-
dono – miséria – violência.

QUADRO-SÍNTESE

Gênero: novela

Palavras-chave: menor abandonado,
marginalidade, exploração de crianças e
jovens, solidariedade

Áreas envolvidas: Língua Portuguesa,
Geografia

Temas transversais: Ética, Orientação
sexual

Público-alvo: alunos de 7a e 8a séries do
Ensino Fundamental

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Antes da leitura

1.Apresente o título do livro à classe: Eu
gosto tanto de você... Peça que tentem ima-
ginar o assunto do texto que vão ler. Parece

uma história de amor... e é, de certa forma,
mas não de amor romântico.

2.Descreva os elementos da capa criada por
Martha Tadaieski.
Em close, no lado direito da capa, observa-
se o rosto de uma criança negra, que é qua-
se assimilado pelo fundo escuro. O embate
entre a luz e a sombra, além de realçar par-
te do rosto, principalmente o olho, que pa-
rece olhar para o leitor, é responsável pela
criação de uma certa atmosfera dramática
que mobiliza o observador.

3.Explore o contraste entre o título e a ima-
gem. Como relacioná-los?

4.Leia para eles a dedicatória da autora e
investigue o que os alunos sabem ou pen-
sam sobre as crianças de rua. Se forem alu-
nos de São Paulo, pergunte se já foram à
Praça da Sé ou se já ouviram falar desse lo-
cal. Como imaginam que é a vida de uma
criança abandonada, sem pais, nem casa?
Que sentimentos nutrem a respeito delas?
Que contato têm com elas?

5.Leia com eles o fragmento da carta de São
Paulo aos Coríntios, que introduz a narrati-
va. Se possível, traga para eles o texto inte-
gral da Bíblia. Talvez eles o reconheçam,
pois foi musicado por Renato Russo, do gru-
po Legião Urbana, no CD As Quatro Esta-
ções. Pergunte como eles interpretam essas
palavras.

Durante a leitura

1.Para situar o cenário da história, proponha
que acompanhem, num mapa da cidade
de São Paulo, o percurso que o padre faz
para estar com as crianças.

2.O livro Eu gosto tanto de você... é narra-
do em 3a pessoa. Mas há um capítulo em
que o narrador passa a ser o padre, em 1a

pessoa, como se ele precisasse desabafar
com alguém.
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Peça que leiam tentando perceber em que
momento se dá a alteração de narrador e
que atentem para o efeito que produz.

3.Peça que identifiquem ao longo da leitu-
ra as principais dificuldades enfrentadas pe-
las crianças de rua, protagonistas desta his-
tória.

4.Há, no livro, algumas referências a passa-
gens do Evangelho (como a figura de
Madalena e a frase “deixai vir a mim as
criancinhas”). Peça que assinalem essas pas-
sagens.

Depois da leitura

✦ nas tramas do texto

1.Abra com a classe uma discussão sobre o
que leram. A idéia que faziam sobre a vida
de uma criança de rua foi alterada? Em
quê? Investigue que sentimentos a leitura
lhes despertou. Faça um levantamento das
cenas que mais os tocaram.

2.Organize a turma em pequenos grupos e
peça que elaborem um artigo denunciando
os problemas enfrentados pelos meninos
de rua, apoiando-se nos elementos presen-
tes no próprio livro.

3.Pergunte a opinião deles sobre o compor-
tamento do padre. Quem seria capaz de um
sacrifício assim? Polemize: esse sacrifício
serve para alguma coisa?

4.Pelo abandono em que se encontram
aquelas crianças, Ditão culpa os pais, e o
padre lembra a migração, a miséria, a fome.
Releiam a conversa entre os dois persona-
gens e discutam as causas do problema.

5.Ponha em discussão o desabafo do padre:
Não agüento o cheiro mofado deles e os
piolhos que proliferam, e sei que é o odor
de uma sociedade desumanizada, de um
país que brinca de carnaval o ano todo,
onde a irresponsabilidade e a omissão es-
tão matando por dentro e por fora milha-

res de crianças que mudaram de nome e hoje
são menores.

6.Leia cada um dos trechos bíblicos citados
e desafie-os a explicar a relação que mantêm
com os episódios narrados.

✦ nas telas do cinema

Como nascem os anjos, dirigido por Murilo
Salles e distribuído pela Europa Filmes.
Um jovem marginal mata, acidentalmente,
o chefe do tráfico de um morro no Rio de
Janeiro. Perseguido pelos capangas do mor-
to, ele foge, acompanhado de uma garota
de 13 anos e mais uma criança.

✦ nos enredos do real

1.Chame a atenção para a data em que o
livro foi lançado — 1988. Releia a dedicató-
ria. Será que o número 36 milhões de crian-
ças carentes e abandonadas ainda é atual?
Desafie o grupo a pesquisar se está defasa-
do e em quanto.

2.O padre Thomas vinha da Áustria, país do
chamado Primeiro Mundo. Proponha uma
pesquisa comparando esse país com o nosso.
Os alunos devem pesquisar, entre outras coi-
sas, o PIB, o nível de escolaridade, o índice
de mortalidade infantil, o de violência prati-
cada por menores, enfim, tudo o que diz res-
peito ao problema do menor abandonado.

3.O livro aborda também aspectos acerca da
violência, das drogas e da exploração sexual
da criança e do jovem.
O jornalista Gilberto Dimenstein vem, há al-
gum tempo, realizando uma série de reporta-
gens a respeito do assunto. Muitas delas estão
publicadas em livros que podem subsidiar um
estudo mais aprofundado da questão:
• Cidadão de papel — São Paulo, Ática
O livro apresenta um contundente panora-
ma da situação da criança e do jovem de rua,
apresentando, ao final de cada capítulo,
uma série de questões para debate.
• Meninas da noite: a prostituição de meni-
nas escravas no Brasil — São Paulo, Ática



• A guerra dos meninos — São Paulo,
Brasiliense
Estes livros discutem e denunciam a existên-
cia de grupos de extermínio em várias cida-
des brasileiras, que assassinam crianças
abandonadas.

4.O problema do menor abandonado é
um dos mais graves e mais tristes de nosso
país. Muitas ONGs vêm tentando atenuá-lo,
algumas com certo sucesso. No site
www.unicef.org/brazil/lista_projetos.htm é
possível encontrar referências sobre várias
dessas instituições.
Se possível, convide um representante de
uma delas para dar uma palestra aos alunos,
explicando-lhes como a organização come-
çou, como atua, que resultados vem alcan-
çando, e como os alunos poderiam contri-
buir para minimizar esse problema.

DICAS DE LEITURA

◗ da mesma autora

Com a ponta dos dedos e os olhos do cora-
ção — São Paulo, Editora do Brasil

◗ sobre o mesmo gênero ou assunto

Amarelinho — Ganymédes José, São Paulo,
Moderna
Quando só resta o demônio — Orlando de
Miranda, São Paulo, Moderna
Crianças na escuridão — Júlio Emílio Braz,
São Paulo, Moderna

◗ leitura de desafio

Frio como pedra — Robert Swindells (tra-
dução de Sílio Boccanera), São Paulo, Mo-
derna.
O livro conta a história de um garoto que
abandona sua casa, no interior da Inglater-
ra, em busca de melhores condições de vida.
Sem conseguir trabalho, acaba peram-
bulando pelas ruas de Londres, pedindo es-
molas. Num estilo ágil e conciso, o autor nos
apresenta o mundo cruel e frio das ruas, per-
mitindo constatar como a violência contra
crianças e jovens também está presente em
países do Primeiro Mundo.


