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Árvores e tempo de leitura
Maria José Nóbrega

“O que é, o que é, 
Uma árvore bem frondosa 
Doze galhos, simplesmente 
Cada galho, trinta frutas
Com vinte e quatro sementes?¹”

Enigmas e adivinhas convidam à decifração: “Trouxeste 
a chave?”. 

Encaremos o desafio: trata-se de uma árvore bem fron-
dosa, que tem doze galhos, que têm trinta frutas, que têm 
vinte e quatro sementes: cada verso introduz uma nova in-
formação que se encaixa na anterior. 

Quantos galhos tem a árvore frondosa? Quantas frutas 
tem cada galho? Quantas sementes tem cada fruta? A res-
posta 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 árvore 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 esca-

par 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 protegem sementes, 
que ocultam coisas futuras. 

“Decifra-me ou te devoro.” 
Qual é a resposta? Vamos a ela: os anos, que se des-

dobram em meses, que se aceleram em dias, que escorrem 
em horas.

Alegórica árvore do tempo… 
A adivinha que lemos, como todo e qualquer texto, 

inscreve-se, necessariamente, em um gênero socialmente 
construído e tem, portanto, uma relação com a exteriori-
dade que determina as leituras possíveis. O espaço da in-
terpretação é regulado tanto pela organização do próprio 
texto quanto pela memória interdiscursiva, que é social, 
histórica e cultural. Em lugar de pensar que a cada texto 
corresponde uma única leitura, é preferível pensar que há ten-
são 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 perspec-
tiva interdiscursiva. 

Retornemos à sombra da frondosa árvore — a árvore do 
tempo — e contemplemos outras árvores: 

Deus fez crescer do solo toda espécie 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 mandamento: “Podes co-
mer 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 desejo de conhecer, 
tão caro ao ser humano…

Há o tempo das escrituras e o tempo da memória, e a 
leitura está no meio, no intervalo, no diálogo. Prática enrai-
zada na experiência humana com a linguagem, a leitura é 
uma arte a ser compartilhada. 

A compreensão de um texto resulta do resgate de mui-
tos 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 dis-
co rígido de um computador em que se salvam arquivos; é 
um espaço movediço, cheio de conflitos e deslocamentos. 

Empregar estratégias de leitura e descobrir quais são 
as mais adequadas para determinada situação constitui um 
processo que, inicialmente, se produz como atividade exter-
na. Depois, no plano das relações interpessoais e, progres-
sivamente, como resultado de uma série de experiências, 
transforma-se em um processo interno. 

Somente com uma rica convivência com objetos cultu-
rais — em ações socioculturalmente determinadas e aber-
tas à multiplicidade dos modos de ler, presentes nas diver-
sas situações comunicativas — é que a leitura se converte 
em uma experiência significativa para os alunos. Porque ser 
leitor é inscrever-se em uma comunidade de leitores que 
discute os textos lidos, troca impressões e apresenta su-
gestões para novas leituras. 

Trilhar novas veredas é o desafio; transformar a es-
cola numa comunidade de leitores é o horizonte que 
 vislumbramos. 

Depende de nós.

¹ Meu livro de folclore, Ricardo Azevedo, Editora Ática.   
² A Bíblia de Jerusalém, Gênesis, capítulo 2, versículos 9 e 10, 16 e 17.

Contextualização da obra



3

A obra
O garoto não tinha ideia do que aquilo significava para o avô, 
que ele tomasse posse das pequenas bolas de vidro que o 
velho guardava em uma pequena caixa, em uma das prate-
leiras mais altas da sua oficina de marcenaria. Uma bola de 
vidro pode ser também um olho, um olho cego. O olho cego 
de um cavalo. O olho cego de um cavalo de carrossel.

Só depois que tudo já era irremediável, depois que o meni-
no já havia perdido as ditas bolas de vidro em um campeonato 
de bolinhas de gude, é que ele compreendeu. Às vezes, as coi-
sas não valem tanto por aquilo que são em si mesmas, mas 
pela memória que evocam. Porque sim — o avô marceneiro, 
certa feita, havia realizado um sonho. Tinha sido dono de um 
carrossel. Cada um dos cavalos de madeira talhado à mão, com 
o máximo de esmero. Foi um tempo muito diverso dos outros 
todos — em que o marceneiro, em vez de permanecer num lugar 
só, viajava de cidade em cidade, levando seus cavalos, desper-
tando a fantasia — e a inveja — alheia. Pena que não duraria 
muito — que certo invejoso, que já antes disso provocava garo-
tos para que arrancassem os olhos de vidro dos ditos cavalos, 
conseguiu que se pusesse fogo no carrossel, consumindo tudo 
e deixando apenas as bolas de vidro rolando pelo chão.

Comentários sobre a obra
Trata-se de um belíssimo e tocante livro de memórias, em 
que o narrador dirige ao avô já falecido seu pedido de per-
dão, dividindo com ele sua compreensão tardia. Os cavalos 
de madeira evocam os sonhos velozes que nos inflamam 
e que, por vezes, não são compreendidos por aqueles que 
nos rodeiam — sonhos de uma vida menos rotineira, mais 
inconstante, imaginativa e livre, em que a madeira não serve 
de matéria-prima para criar armários e prateleiras e criados-
-mudos, mas sim para fazer existir aquilo que vislumbramos 
de olhos cerrados.

Quadro-síntese
Gênero: Memória.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Arte.
Temas contemporâneos: Respeito e valorização do  
idoso; educação em direitos humanos; vida familiar  
e social; educação para o consumo; trabalho. 
Público-alvo: 8o e 9o anos do Ensino Fundamental.

Nascido em Araraquara, em julho de 1936, Ignácio ganhou 
esse nome por causa de santo Ignácio de Loyola (fundador da 
Companhia de Jesus, os jesuítas), pois era costume colocar nos 
filhos o nome do santo do dia. Fez o curso primário (Fundamen-
tal, hoje), o secundário (Médio) e o pré-vestibular. Não frequen-
tou faculdade, pois precisava trabalhar. Compensou com es-
forço próprio, lendo, estudando e viajando. Iniciou sua carreira 
produzindo contos e um romance, e não parou mais desde 1965. 
Foi jornalista a vida inteira, e ainda hoje escreve crônicas para 
o jornal O Estado de S. Paulo a cada quinze dias. Com o livro 
infantil O menino que vendia palavras ganhou o Prêmio Jabuti 
como Melhor Ficção de 2008.  

Um pouco sobre Ignácio de Loyola Brandão,  
o autor de Os olhos cegos dos cavalos loucos
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