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Livro usa dois sentidos para estimular
criatividade infantil
Redação SRZD

Uma narrativa que se desenrola da esquerda para a direita e a outra, da direita para a esquerda.

Em um sentido, um vaga-lume busca uma companhia literalmente iluminada, no outro, um

esperto coelho escapa ligeiro de um teimoso cão. O ilustrador português Bernardo Carvalho

exercita a criatividade do público mirim com a obra "Olhe, por favor, não viu uma luzinha

piscando?/Corra, coelhinho, corra", uma narrativa que se desenvolve sem fazer uso da palavra.

O autor estimula as crianças a imaginar as possibilidades de narrativa que a história deixa em

aberto como "por que o vaga-lume procura algo? Por que o coelho foge? Por que o cachorro o

persegue?". De acordo com Bernardo, as histórias são engraçadas e podem ser lidas por duas ou

três pessoas ao mesmo tempo, porque podem ser contadas com as próprias palavras dos

leitores.

As coloridas ilustrações foram desenhadas a lápis e pintadas com aquarelas. Chamam a atenção

do leitor pela alegria que ultrapassa a narrativa. É um livro ideal para crianças de 4 a 104 anos.
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