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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: “Trouxes-
te 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 exteriorida-
de que determina as leituras possíveis. O espaço da inter-
pretação 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 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 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 ár-
vores formosas de ver e boas de comer, e a árvore 
da vida no meio do jardim, e a árvore do conheci-
mento do bem e do mal. (…) E Deus deu ao homem 
este mandamento: “Podes comer de todas as ár-
vores 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 
sugestões para novas leituras. 

Trilhar novas veredas é o desafio; transformar a escola 
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.
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A OBRA

Samira estava lendo As mil e uma noites quando 
começou a se corresponder com Karim, um menino sí-
rio de sua idade que vivia em um campo de refugiados  
no Líbano. 

Até então, Samira compreendia muito pouco a res-
peito dos violentos conflitos que assolavam a Síria, esse 
país tão longínquo – e, mesmo sendo de família libane-
sa, pouco sabia sobre como se vivia no mundo árabe. 
Karim, por sua vez, nunca tinha se correspondido com 
uma menina antes – quanto mais uma garota brasileira, 
que usava biquíni e que tinha nascido em uma cultura tão 
diferente da sua. 

Apesar das diferenças, os dois jovens passam a espe-
rar ansiosamente a chegada dos novos e-mails – que só 
podiam ser lidos com a mediação da mãe de Samira, que 
fazia a tradução do árabe para o português e vice-versa. 
Aos poucos, os dois vão procurando conhecer um pouco 
mais a respeito da realidade um do outro, tendo coragem de 
enfrentar temas delicados como o amor, a guerra, a morte 
e a perda – a menina revelando os pequenos conflitos que 
assolam sua adolescência, e o garoto desvelando as situa-
ções traumáticas vividas por ele no decorrer da guerra.

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA

Em Diálogos de Samira, que é uma novela – uma his-
tória intermediária entre o conto (uma narrativa curta) e o 
romance (uma narrativa longa) –, Marcia Camargos e Carla 
Caruso introduzem os jovens brasileiros ao universo trági-
co e complexo da atual guerra síria, ao mesmo tempo que 
procuram aproximar os leitores do mundo árabe, em geral, 
apresentado pela mídia oficial de maneira bastante injus-
ta e distorcida. O livro tem o mérito de tratar de um tema 
atual revelando suas múltiplas facetas, desconstruindo es-
tereótipos que associam todo o Islã a práticas e crenças 
fundamentalistas. Pode servir de ponto de partida para que 
os jovens leitores desenvolvam um posicionamento crítico 
diante das reportagens veiculadas pela mídia oficial.

QUADRO-SÍNTESE

Gênero: Novela.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Arte.
Temas contemporâneos: Direitos da criança e do adolescen-
te; educação em direitos humanos; educação das relações 
étnico-raciais; vida familiar e social; diversidade cultural. 
Público-alvo: 8o e 9o anos do Ensino Fundamental. 

Um pouco sobre Marcia Camargos e Carla Caruso,   
autoras de Diálogos de Samira:  por dentro da guerra síria
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Marcia Camargos é jornalista com pós-doutorado em História pela Univer-
sidade de São Paulo e tem vários livros publicados. Esteve na Síria, no Líbano, 
no Egito, na Jordânia, na Tunísia e no Irã, sobre o qual escreveu A travessia do 
albatroz e O Irã sob o chador. Acompanhando a política e a cultura do Oriente 
Médio, colabora com artigos para a imprensa, além de dar palestras e cursos 
sobre a região.

Carla Caruso é escritora e ilustradora, formada em Letras pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Ministra oficinas de criação literária em di-
versas instituições públicas e privadas, incluindo escolas, bibliotecas, centros 
culturais e presídios. Lançou vários livros, entre eles o Almanaque dos sentidos, 
que recebeu o prêmio Jabuti em 2010. 




