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Que coceira será esta na cabeça de todos os escritores do mundo, que 
nenhum shampoo anti-piolhos consegue acalmar? Pois a notícia sobre 
esse mal generalizado está na manchete do jornal e intriga os leitores 
deste e de todos os livros que existem.  
Nesta obra de um divertido surrealismo, José Luís Peixoto transita por 
muitas histórias já escritas antes. O conto propõe uma brincadeira com 
a criação literária, com o texto, com a leitura, com os livros e aqueles 
que os escrevem. 

Quem também tomou conhecimento dessa notícia
foram as personagens das histórias dos livros.
Houve muita preocupação em todas as prateleiras.
Nas bibliotecas, nas escolas, nas livrarias, nas casas
das pessoas que gostam de livros, nas salas
e nos quartos, não se falava noutra coisa.
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É um livro voltado à formação de educadores e mediadores de leitura.
A editora e autora Annete Baldi criou o que é a versão condensada da 
sua Dissertação de Mestrado "Presença da Metalinguagem na 
Literatura Infantil Contemporânea", defendida alguns anos atrás, sob 
orientação de Vera Teixeira de Aguiar (PUCRS).

A função da metalinguagem é colocar o leitor em estado de
alerta diante da linguagem, como em um jogo, por meio
do qual, de forma lúdica, praticam-se vários exercícios,
tais como, o uso da palavra, a movimento de entrar e
sair do mundo �ccional e a tomada de consciência dos
elementos internos e externos do texto literário. Esse estado
de alerta também provoca o distanciamento do leitor
em relação ao texto que lê, despertando-lhe a consciência
de que a obra não é realidade, ela é prodito de trabalho
com a linguagem, realizado racionalmente com uma
intenção, a �m de transmitir algum sentido simbiótico.
Nesse jogo, a literatura explica a si mesma.



Meu pai é forte,
 Forte, tão forte
 Que arrasta o Polo Sul
 E amarra no Polo Norte.



Lua, ó lua, lua, cadê você?
Lua, lua, cadê, cadê?
Sem o luar ao �m do dia,
A noite, o que ela faria
Tão sozinha, tão casmurra,
No seu mundo de amargura?



Naquela casa abandonada da esquina
mora um fantasma que desa�na
Quer ser pavoroso, horripilante, o coitado
mas só consegue ser desa�nado



Luneta é Lua que enxerga, 
além do planeta. 
É Lua pequena 
a fazer pirueta 
pertinho do olho 
de gente xereta.



Para ler 
as poesias de Cecília 
se tira o pó da mobília 
se reúne a família. 

Pelas mãos de Cecília 
as palavras dançam 
de sapatilha.



A galinha do vizinho 
fez um espalhafato, 
dizendo pra todo povo:
– Botei ovo! Botei ovo! 

Mas era só boato...



Não vale tirar a venda
brincadeira tem hora e regra.
Não vale espiar pela fenda.
“Cabra-Cega não me pega!”
 



o malabarista
não dá arrego
facilitou
joga tudo pro ar







Entre um dever e outro
é tão bom conversar
no colo do pai
com perguntas a fazer
por que gato arranha tapetes?
como funciona o relógio?
viu a vó namorar o vô?
onde vão as �ores mortas?
o que posso ser quando crescer?
vamos brincar com almofadas?
conta outra história?
(...)



Esta é a casa marrom que Pedro fez,
onde mora Dona Cobra
exibida e colorida.
Ela se dobra, se enrola, se embola
e rola na lama,
come casca de ferida
misturada com banana,
usa fralda tamanho ENORME
pra não fazer xixi na cama.
Vixe, que cobra mijona!



Em dia de chuva na praia
quem toma banho de mar
é o nosso olhar



Do alto do meu chapéu,
vejo um moinho de ideias:
um castelo de bailarinas,
anjos de asas meninas
e um cisne jardineiro,
brotado ao pé do canteiro.



Vou contar, cá do meu jeito,
uma história muito antiga,
muito feita de princesa,
história de rei, de rainha,
história toda encantada,
melada de bruxa e fada,
história tão recontada
que resolvi aumentar.

Para reler o conto original de 
Andersen, siga o caminho:  
www.editoraprojeto.com.br > 
Blog Professor Pensante > Ideias 
para a sala de aula > Princesa, 
ervilha e muita irreverência



Às vezes �njo que choro, e às vezes choro de verdade. 
Mas preciso ter um motivo: por que está chorando, minha �lha?
Mãe não deixa nada espalhado que junta.
Pai faz menos pergunta.



O que eu colocaria numa caixa de sapatos?

Pouca coisa, com certeza...
(...)
Colocaria uma fotogra�a,
uma radiogra�a do pé, 
a dentadura da minha tia
e todos os sabores de picolé.



 
Eu vi um poeta
vendo a cidade de cima.
Será falta do que fazer
ou será falta de rima?



Era uma vez um casal de velhinhos
Que não eram avô e avó 
Nem pai e mãe ou mesmo sobrinhos 
Vivendo assim muito sós.



por que um museu?
perguntou a musa ao dicionário
porque é necessário respondeu

tem que ter
um lugar 
onde ver cabe dentro do olhar



Era uma vez um bicho bonito e maroto. 
Não era palito, mas não era gordo: no ponto. 
Era bem comprido, mas era garoto



Olívia vinha livre e sozinha pela Via Láctea. 
O que via Olívia com tanta alegria ninguém adivinha. 
Leve e lívida descobria Olívia a origem do universo? 
Ou será que só ouvia o poeta dizer um verso?



Quando tem bicho no verso, 
bicho embaixo, 
bicho em rima, 
o poema tem antena, 
parece que toda linha  
é feita a bico de pena



Histórias retangulares
misturadas com quadradas.
Histórias amarelas
abraçadas com alaranjadas.
Histórias longas, narradas,
debochavam das curtas, rimadas.



Tudo pode ser motivo de poesia.
Até uma porta.
Mas é preciso que o poeta
descubra em cada coisa
um sentido novo.
E a porta que nasce da poesia
abre o mundo da imaginação
para a gente.



peteca moleca
alegria da rua
se pudesse voava
para uma soneca
na pontinha da lua



Posso ver um verso
bem vestido e penteado
acabar inverso?



Sabem por que a Garça encarnada
�ca em uma só pata apoiada?
Porque ela gosta e, bem, talvez pense também
que ao levantar as duas cai sentada.



Às vezes, perco
e, às vezes,
toda cabeça
cabe em várias.

A cada cabeça
que perco,
vencem sete,
ou nascem outras 
vezes sete.



Ela me convidou
pra jantar miojo.
Sobre a mesa
não tinha toalha
não tinha velas.
Foi um ato de arrojo
ela cozinhar miojo.
Menina �na
nunca mexeu panela
somente estojos
com suas joias.
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 Poemeto 1

Se você, ao invés de perguntar
Se arrumei meu quarto,
Se ajeitei minhas coisas,
Se comi feijão e salada,
Se pus a roupa na máquina,
Se escovei dentes, tomei banho, estudei,
Tivesse um jeito mais leve
De dizer que me ama,
Ah, pai, ah, mãe,
Tudo seria bem mais bacana.

Poemas bem humorados sobre as coisas de adolescer, das 
futurações que tanto inquietam garotos e garotas do mundo 
contemporâneo: a relação com os pais, as escolhas pro�ssionais, 
as festas, os namoros, as amizades.



O mundo do poeta
não é um mundo à parte.
Vivendo em sociedade,
ele capta melhor do que ninguém
os desmandos e as dores
de cada grupo humano.
O poema surge, então,
como a resposta ousada
de quem faz da palavra a sua arma.
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Desde criança Sílvia Sujo suja tudo
Desde pequena ela é toda diferente
Teve um gambá em vez de um cachorrinho
Desde criança ela não sabe o que é limpeza
Se o assunto é banho, ela sempre sai correndo
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Você fura o pano, nada mais. Eu é que prendo um pedaço 
no outro, consigo deixar o tecido todo pregueadinho... 

 Sim, mas e daí? Eu furo o pano, vou adiante, puxo você,  
que vem atrás obedecendo ao que faço e mando...
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Era uma vez uma menina que adorava caminhar. 
Todos os dias ela ia para longe muito longe.  A menina 
era mais ou menos do seu tamanho e vinha de uma 
terra que ninguém sabe onde.
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Neste instante, ela notou, pela primeira vez, algo 
curioso sobre o seu nome. (...)  Um nome sem começo 
nem �m. Porque, quando acabava, era só ler de volta 
para começar tudo de novo. Um nome encantado. 
Uma palavra mágica.
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Em um reino não muito longe daqui, vivia uma 
jovem princesa diferente de todas as princesas 
sobre as quais já se ouviu contar. Ela era temida 
por todos, adultos e crianças. Tão temida que 
nem o seu nome ousavam pronunciar. E por 
chamarem-na sempre de Princesa Desejosa, 
acabaram por esquecer seu verdadeiro nome.
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O Rapaz morava em um reino submerso em 
águas da cor de esmeralda, onde passava os dias 
construindo um lindo castelo para sua amada. 
Havia chegado a hora de assumir o reinado e 
nenhuma moça tocara seu coração tanto quanto 
aquela de seus sonhos. 
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Tucho tinha um inimigo mortal, invencível, famoso 
em todas as partes do mundo. Desde a primeira vez 
em que o garoto ouviu a história do Lobo Mau e da 
Chapeuzinho Vermelho, decretou que o Lobo seria  
seu maior inimigo.
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O livro que está nas suas mãos não é um �lme, que 
já vem com todas as imagens e com todos os sons da 
história. Este livro também não é um CD de histórias, 
que já vem com toda a sonoplastia e com todos 
os diálogos gravados. (...) Não deixe que isso lhe 
atrapalhe. O legal deste livro é que você vai poder criar 
todas as imagens, ouvir todos os sons e sentir todos os 
cheiros e gostos através da sua imaginação.
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Eu pintava paredes.
Da cor que me pediam.
Azul, se pediam azul.
Vermelho, se vermelho.
Amarelo, se amarelo.
Detestava quando pediam roxo. 
Seguido pediam. 
Pintava, roxo de raiva.
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Passa tempo, tempo passa. Passa tempo, passa.
Passa pensamento, passa gente, vai janeiro.
Passa frio, calor, também passa fevereiro.
Março, abril, maio, já vai junho passageiro
Passa julho, agosto e setembro vai passar.
Já passou outubro, outro mês já vai passar.
Vai passar novembro
e dezembro vai chegar.
Já chegou dezembro,
mas dezembro...
Como custa a passar.
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Sim, existem muitos tipos de pintores. Muitos.  
Mas, ao longo da História, jamais existira um pintor  
de lembranças. Até que Gabriel pensou: “Do que é que 
as pessoas mais gostam? De suas lembranças! O que é 
que faz tanta gente feliz? Lembrar, lembrar e lembrar 
os melhores momentos de suas vidas... Serei pintor de 
lembranças!”
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Eu poderia contar a história da Tecelina desde criança. 
Contar que quando era bebê, berrava, brincava; quando 
maior, pulava feito criança. Mas a Tecelina cresceu 
diferente. Aprendeu a tecer com a Tude e o Técio, por isso, 
tecia do avesso. Se pensava blusa, saía meia; se usava rosa, 
saía azul. A graça estava na surpresa que era a Tecelina 
tecendo: tudo era novo, diferente...
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A mãe faz comida com cheiro bom. 
O pai canta Rock’n Roll. 
O vovô conta tantas histórias. 
Tia Léa pintou o cabelo de azul. 
E o Zeca continua a enroscar carinho nas pernas. 
E Tom? Parece nem perceber.
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Marido, estamos feitos na vida! Com esse ovo 
vamos poder comprar uma casinha e uma 
carroça, com o burro para puxá-la. Talvez até 
seja possível ter também uma vaca. Foi possível. 
Compraram a vaquinha e tinham leite fresco 
todas as manhãs. Compraram a casa, a carroça 
e o burro. Comiam legumes e verduras de sua 
própria horta e, o que sobrava, o marido ia 
vender na feira. Tudo corria às mil maravilhas, 
quando começaram a achar a casa um pouco 
pequena demais.
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Quem tem olhar distraído nem imagina que as 
árvores possuem grande sabedoria, conhecem 
segredos e mistérios enraizados profundamente, 
histórias que enchem aos poucos o coração e 
deixam os olhos com uma luz especial. 
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E continuou lendo. Mais uma linha, mais 
um parágrafo, mais uma página, mais 
um capítulo. Até chegar ao �m do livro. 
De coração aos pulos e completamente 
mexida com a história. Só pensava como 
alguém poderia ser tão parecida com 
ela? Ter três vontades e querer esconder 
de todo mundo, não se sentir respeitada 
por alguns adultos, principalmente 
da família, querer ter ideias próprias, 
conversar com ela mesma, não entender 
por que a mãe teve mais uma �lha se 
não queria mais ter �lhos.

Este livro faz parte da Série Nós. 
O “nós” pode ser a 1ª pessoa do 
plural (leitor e narrador; ou os 
narradores múltiplos, uma vez 
que há intertextualidade) ou 
pode ser o plural de “nó” (já que 
a protagonista desta história 
tem muitos nós a desatar).
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 Quando a expedição chegou perto 
de um grupo de colinas, surgiu no céu 
o “tríplice eclípse”. O guia Velézius, 
completamente desvairado, julgou 
perceber, numa das colinas, uma 
saliência que lembrava a forma dum 
grande bivar. Entusiasmado com o fato, 
o Mentor Baldaquinus resolveu acampar 
ali e mandou revirar o local, arrasando 
as colinas, mas sem conseguir encontrar 
o menor sinal do bivar.
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A coisa aconteceu super rápido – UAAMMM! – 
foi mais ou menos o barulho que eu escutei, e 
eu já tava estendido no chão, olhando pro céu, 
com um peso enorme em cima do meu peito e 
achando que tinha quebrado tudo por dentro. 
(...) achei que eu tinha desmaiado e que tava 
vendo uma alucinação ou aquelas coisas que 
as pessoas veem quando �cam muito tempo 
no deserto, quando elas olham pro Sahara 
e enxergam um McDonald’s ou um camelo 
vestido de árabe. Eu olhei e era uma garota 
com um skate na mão e perguntando pra mim: 
“Você se machucou?”
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Lá em casa a gente �ca lendo todas essas revistas que 
falam de adolescentes e é super divertido. Os meus pais 
acham que ninguém é adulto, não de verdade. Que 
todo mundo �nge que é adulto pra conseguir emprego, 
mas que, na verdade, ninguém deixa de ser criança, 
ninguém deixa de ser adolescente, e os que deixam de 
ser, também não são mais coisa nenhuma, porque eles 
esqueceram como é que a gente faz pra ser gente, mas 
isso é coisa do meu pai e da minha mãe, porque eles 
são muito �losó�cos.
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Claro que morrer, morrer eu não morri, não é? Senão 
como é que eu ia estar aqui contando essa história 
toda? Esse negócio até que eu vi em um livro, onde 
o sujeito começa a contar a vida dele depois de ter 
morrido, mas aquilo era só um livro, daqueles bem 
antigos que eles querem que a gente leia e dizem que 
é clássico e tal, eu até tentei e não entendi direito, e o 
meu pai diz que tudo bem, daqui a pouco eu cresço 
mais e entendo o que o livro queria dizer.
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Sabem essas histórias tipo todo mundo contente e feliz 
e aquela coisa toda? Bom, esta história não começa 
com nada disso, por isso, se vocês estão a �m de ler 
uma coisa dessas, com todo mundo vendo duendes 
por todo lado, bom, então esqueçam, porque aqui não 
tem nada disso. Nada de gente bonitinha dizendo um 
monte de coisa legal o tempo todo, nada dessa coisa 
de televisão. Só coisa de verdade e que vocês até nem 
conhecem direito ou nunca pensaram direito, porque 
vocês nunca passaram por nada disso, sorte de vocês. 
Então era isso que eu queria falar, e quem quiser ler esta 
história já �ca sabendo que não tem moleza e não vai 
nem poder reclamar. Eu avisei.
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Aproveitei que minha mãe tinha passado roupa e as 
brasas do ferro ainda estavam quentes. Alisei o papel o 
mais que pude. Depois dobrei em quatro, com cuidado, 
e guardei entre os meus tesouros. Mas antes li várias 
vezes o que está escrito com letra tão caprichada, bem 
mais bonita que a da minha professora de Caligra�a. 
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Eu ia perguntar se agora a gente ia se ver a cada duas 
semanas e um �nal de semana com cada um deles. 
Eu tenho colegas, e os pais deles são separados e tem 
essa coisa de passar um �nal de semana sim e o outro 
não. E como a gente vai acordar e ler o jornal e falar de 
futebol se ele não vai estar aqui comigo? 
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Ela fala que hoje as coisas são mais fáceis do que no 
tempo dela. Ela só não se conforma de ter que viver 
com grade. É, grade, assim como essa em volta do 
prédio. Acha muito triste as crianças não poderem 
brincar na rua como antigamente. Por que eu comecei 
a falar do vô Cássio e da vó Amélia? Ah, lembrei.(...)
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Olhos no teto. Corpo atirado 
sobre a cama. O Viagem ao 
centro da Terra largado, aberto, 
a seu lado. O mergulho, junto 
com o Dr. Lidenbrock, nas 
profundezas da Terra é adiado. 
Felipe quer outro mergulho: no 
entendimento da tempestade 
que desabou sobre sua vida.
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Um amigo de Hamburgo tinha me falado desse 
projeto, fotógrafos do mundo todo trabalhando 
juntos, para registrar o mundo como ele é, antes que 
ele acabe. Antes que a globalização faça tudo virar um 
shopping. E quando o mundo virar um shopping, um 
plantador de arroz no Mekong, um garoto de subúrbio 
em Shangai ou em São Paulo, uma dona de casa no 
México, em Los Angeles ou na Malásia, todo mundo vai 
vestir a mesma coisa, comer o mesmo tipo de fast food, 
chorar vendo o DiCaprio afundar com o Titanic. 
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Olhando casualmente para as botas, entrei 
a considerar as vicissitudes humanas, e a 
conjeturar qual teria sido a vida daquele 
produto social. Eis senão quando, ouço um 
rumor de vozes surdas; em seguida, ouvi 
sílabas, palavras, frases, períodos; e não 
havendo ninguém, imaginei que era eu, que 
eu era ventríloquo; e já podem ver se �quei 
consternado. Mas não, não era eu; eram as 
botas que falavam entre si, suspiravam e 
riam, mostrando, em vez de dentes, umas 
pontas de tachas enferrujadas. 
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Dentre todas as coisas que eu não compreendo no 
mundo, a mais impossível é a minha mãe. Não entendo 
as suas atitudes e os seus pensamentos. Às vezes, não 
assimilo o que ela diz, quando me chama de indolente, 
inconsequente, impertinente. Ou faço que não sei o 
que signi�cam essas coisas. Como ela gosta de falar! 
Agora, enquanto discutimos sobre o �m de semana, 
suas palavras são tantas que mesmo se eu quisesse 
não conseguiria absorvê-las. Cansei de ouvir e de 
argumentar. Vou �ngir que ouço, enquanto a minha 
cabeça tenta bolar um plano. Um plano perfeito.
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Nessas horas eu sinto a�ição,  
e então o que eu gosto de fazer é ir 
até a praia pra olhar e pensar em 
tudo. Quando eu sento ali, debaixo 
do coco e olhando, �co pensando 
como alguém pode querer ir embora 
daqui? Como?
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Li este poema da Sylvia Plath e pensei em 
você. Pensei em enviar o poema pra você 
pelo correio, sem remetente, apenas pra 
você pensar um pouco sobre ele. O silêncio 
das almas atormentadas é a frase de que eu 
mais gosto. Eu estou atormentado porque 
você está em silêncio. Há dias espero, 
navegando em um mar tão parado, na 
internet, esperando que você faça alguma 
coisa. Mas só existe o silêncio, e eu navego 
em um lago parado, de águas escuras  
e sereias que não dizem nada, nem cantam.

Formato 14 x 21
168 páginas
ISBN 85-85500-13-1
ISBN 978-85-85500-65-8
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Mãe é nervosa porque tem muito 
o que fazer: dar de mamar, trocar 
fralda, dar de mamar, trocar fralda, 
dar de mamar, trocar fralda.  
No início ela faz tudo chorando, 
enquanto o bebê chora também.  
É quase um concurso para ver quem 
derrama mais lágrimas. Então o bebê 
dorme, a casa �ca calma e a mãe 
deita para descansar um pouquinho. 
Pouquinho mesmo. Mal fecha os 
olhos, o bebê acorda berrando de 
fome, com a fralda que é puro xixi. 
Na melhor das hipóteses.

78



está em nossas mãos ensinar de forma a 
despertar no aluno o gosto pela escrita e pela 
leitura, o que, por sua vez, também está ligado à 
possibilidade de ele escrever e ler com crescente 
facilidade e competência. (…) Acreditamos 
que isso pode acontecer se dedicarmos tempo 
su�ciente da escolaridade básica ao trabalho 
com essas habilidades e se nos propusermos 
a construir e desenvolver um trabalho bem 
estruturado e sistematizado em relação a elas, 
que permita ao aluno, além de se alfabetizar, 
aprender a utilizar e aperfeiçoar a leitura e a 
escrita, a re�etir sobre elas e com elas.
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para fazer alguma diferença signi�cativa em relação à leitura,  
uma proposta tem de contemplar diferentes modalidades de leitura 
simultâneas, numa frequência e intensidade capazes de envolver 
alunos e professores completamente. Ou seja, não são trabalhos 
isolados com um ou outro texto, ou mesmo com projetos que englobam 
vários textos e temáticas interessantes (…) que irão reverter posturas e 
desenvolver capacidades essenciais, mas, sim, trabalhos sistematizados 
e constantes, que se sustentem no tempo de escolaridade dos alunos, 
ampliando seu repertório e permitindo que se aprofundem e avancem. 
Alunos que ouvem, leem, interagem e curtem histórias sempre, todos  
os dias, desde que entram na escola, apresentam grande vantagem  
em relação aos que não fazem isso, ou fazem pouco.
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