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U
m pacato viveiro tem
sua rotina alterada com
o aparecimento de 12
ovos. A discussão sobre
a origem deles cessa
quando Rosário, uma
velha galinha, cega de
um olho, assume a tare-
fa de chocá-los. De to-

dos, apenas um vinga, trazendo
ao mundo Nina, uma galinha
d’angola. Enquanto as amigas
gastam seu tempo entre o milho
e o poleiro, ela se arrisca em
voos pelo quintal, cada vez mais
perto do cercado de Glauco, um
cão feroz.

Esse é o enredo de “Nina e
Rosário”, novo título assinado
por Aguinaldo Gonçalves. A
obra será lançada hoje, às 16 ho-
ras, no Rio de Janeiro, pelo 14º
Salão FNLIJ do Livro para
Crianças e Jovens.

Além de apresentar a publi-
cação no estande da editora
S/M, ele fará um bate papo des-
contraído com as crianças pre-
sentes. O evento segue até do-
mingo, no Centro de Conven-
ções Sul América, e homena-
geia o escritor mineiro Bartolo-
meu Campos de Queirós, que es-
creveu mais de 40 livros infan-
tis, dentre os quais “Tempo de
Voo” (2009), e morreu em janei-
ro deste ano.

O lançamento em Rio Preto
e em outras cidades ainda está
em negociação.

A notícia seria bastante cor-
riqueira se o autor não fosse
quem é. Nascido em Buritama e
radicado em Rio Preto, Gonçal-
ves é conhecido por ser, entre
outras coisas, poeta, ensaísta,
crítico de arte e professor uni-
versitário de semiótica, com ex-
periências na Unesp e na Facul-
dade de Medicina de Rio Preto
(Famerp). Ou seja, é um vetera-
no na área acadêmica, mas ja-

mais havia se aventurado pela li-
teratura infanto-junvenil.

Sua primeira publicação, no
início dos anos 1970, quando ti-
nha apenas 19 anos, foi uma aná-
lise da estrutura textual de
“Quincas Borba”, de Machado
de Assis, no “Suplemento Lite-
rário de Minas Gerais”. Já o pri-
meiro ensaio em forma de livro
nasceu em 1989, com “Transi-
ção e Permanência. Miró/João
Cabral: Da Tela ao Texto” (Ilu-
minuras). O título, atualmente
esgotado, conquistou o Prêmio
da Associação Paulista de Críti-
cos de Arte (APCA).

De lá para cá, vieram pencas
de publicações, que ele não sabe
mensurar, especialmente sobre
seus estudos de artes compara-
das. Entre os trabalhos mais re-
centes está “Signos (em) Cena”,
obra dividida em volumes de en-

saios e poemas, lançada em
2010 pela Ateliê Editorial.

“‘Nina e Rosário’ represen-
tou uma experiência inigualá-
vel, cujo resultado está me tiran-
do o fôlego. Pela minha história
literária, jamais me imaginei
criando textos infantis. Acho as
crianças muito difíceis e mági-
cas. Entendo-as muito próxi-
mas de Deus. Por isso, elas me
inibem. Por isso, elas me fasci-
nam. E, por isso, não me sentia
capaz de entrar no universo de-
las”, explica.

Alegoria
O que o levou a aceitar o de-

safio foi o fundamento filosófi-
co por trás dos papéis de mãe e
filha no reino animal, que po-
dem ser transportados para a
condição humana. Desse modo,
é possível abordar as questões
da diferença, da busca por iden-
tidade, do amor e até mesmo da
morte.

Gonçalves conta que conhe-
ceu uma angolinha adotada para
uma galinha gorda e carente, há
cerca de dez anos. Na concepção
dele, a ave era desprezada pelo ga-
lo e sonhava com a maternidade,
por isso, tinha gravidez psicoló-
gica. Mas, diante de uma mente
fértil como a do escritor, fica qua-
se impossível decifrar até onde
vai a realidade e a fantasia.

Diante da boa receptividade
da narrativa entre os amigos,
Sérgio Vicente Motta o incenti-
vou a passar a história para o pa-
pel e Carlos Felipe Moisés entre-
gou o trabalho para os editores.

Inicialmente, era uma alego-
ria para adultos, em que as refle-
xões ficavam mais evidentes.
Depois, foi adaptada para os pe-
quenos, com uma linguagem
mais democrática.

“Posso dizer que foi na pro-
dução infantil que me vi, de ma-
neira mais transparente, com-
prometido com a missão literá-
ria”, reforça.

Depois da desistência de
duas ilustradoras famosas
(uma, carioca, que não con-
cordava com o fim trágico e
a outra, argentina, que não
conseguiu expressar o verda-
deiro sentido do trabalho), a
missão de contar a história
por meio de desenhos ficou
por conta do artista plástico
e designer gráfico Renato
Moriconi.

O profissional explica
que, quando recebe um tex-
to para ilustrar, tenta escu-
tar sua “voz”, a fim de defi-
nir o estilo dos traços. E,
neste caso, ficou feliz com o
resultado.

“‘Nina e Rosário’me inte-
ressou muito pela maneira sé-
ria e profunda com que tra-
tou questões como morte, pre-
conceito e adoção. Longe de
ser uma cartilha de comporta-
mento, é literatura de qualida-
de”, afirma Moriconi.

Ainda segundo ele, exis-
tem obras em que o autor rei-
na absoluto como criador e o
ilustrador executa a fun-
ção de profeta
do texto, ora
revelando
partes da
história
com an-
tecedênci
a, ora des-
crevendo as
cenas como o
escritor a que-
ria. Em outras
situações, am-
bos são cria-
dores de
um mun-
do e dia-
l o g a m

sobre suas escolhas, página
após página. E ainda há vezes
em que é o ilustrador que as-
sume o papel de criador abso-
luto, relegando o papel de pro-
feta da imagem ao colega.

“Quero que o leitor tire
suas próprias conclusões”,
faz mistério.

Natural de Taboão da
Serra e paulistano por op-
ção, Moriconi trabalha no
ramo há 18 anos, dos quais
12 são dedicados à produção
de livros.

Atualmente, tem cerca de
40 livros publicados (alguns
como escritor e ilustrador),
entre os quais “O Sonho que
Brotou”, publicado na Fran-
ça, e “Telefone Sem Fio”, lan-
çado na Coreia do Sul. Este
último, produzido em 2010,
ganhou o prêmio da Funda-
ção Nacional do Livro Infan-
til e Juvenil (FNLIJ), na cate-
goria livro-imagem, e foi fina-
lista do Prêmio Jabuti nas ca-

tegorias ilustração infantil e
livro infantil.

Outro lado
Gonçalves acredita que o

trabalho do ilustrador é deci-
sivo para o conjunto da obra.
Ou seja, o livro consiste em
uma junção indissociável en-
tre a palavra e a imagem.

“É como se fosse a letra e
a música de uma canção. As
palavras se tornam grãos
grossos na invenção narrati-
va, priorizando seu valor li-
teral e poético e fazendo
com que as imagens se mani-
festem no espírito do lei-
tor”, filosofa.

Sobre o trabalho do cole-
ga, o autor é só elogios.
“Quando vi as ilustrações,
compreendi melhor meu
próprio texto.”  (DF)

Divulgação

Aguinaldo
Gonçalves:
“Acho as
crianças muito
difíceis e
mágicas.
Entendo-as muito
próximas de
Deus. Por isso,
elas me inibem”

Acostumado ao mundo acadêmico, Aguinaldo Gonçalves aceita o desafio de escrever para crianças e
jovens em “Nina e Rosário”, seu primeiro livro infanto-juvenil. Lançamento é hoje, no Rio de Janeiro

Dentre cascas quebradas,
emergia um sobrevivente que,
aos pés da mãe sofrida, se
oferecia em sua esquisitice.
Era uma angolinha!
- Tô fraco!
Lá estava aquela galinha
estranha. Sendo a única a
vingar, tornou-se ainda mais
admirada. Contra ela (era
uma angolinha) nada se
poderia fazer. A fragilidade e a
pureza eram seu legado. As
aves do viveiro nunca haviam
visto nada igual. A primavera
a recebia de braços abertos.
A pitangueira cobria-se de
flores brancas, pequenos
flocos de neve salpicando o
verde das folhas. Brancas
também eram as florzinhas
da jabuticabeira, bem no
centro do quintal,
contrastando com as da
romãzeira, pequenas taças
rubras contagiadas pela
alegria daquele nascimento.

Divulgação www.sxc.hu/Divulgação
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