O nascer do sol
Luciana de Souza Pereira Cerqueira¹
Além dos episódios de contações alongadas
Eis que surgira um mundo novo
De ilusões incrustadas
Que resguardavam asas
E imaginações impensadas.
Assim a fantasia
Ganhou cheiros e sabores
E a escrita fora se transformando
Em um universo de mil cores.
Muitas foram as memórias da tradição oral
Em que casos narrados
Representaram, sem igual,
Os saberes do povo e sua condição social
E demarcaram a construção
de lindas estórias
Que atravessaram o tempo
E ficaram nas memórias
Dos vovôs e das vovós, das crianças e dos jovens,
Dos titios e das titias, e até do caçador
Que passando pelo bosque encontra uma mocinha
Com uma cesta de frutinhas
Todas amarelinhas, vermelhinhas, fresquinhas...
Salvando-a de um lobo mau assustador.
O tempo passou... e marcas deixou
Através de contações
Ou leitura de histórias
Ora educativas, ora disciplinadoras
Ou, até mesmo, punitivas
Trazendo em suas linhas,
Lições de vida moralizantes.
Ensinamentos que eram importantes.
Mas, a literatura basta-se!
Ainda bem!
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O que mesmo interessa
é o encantamento e a magia
Que marcam a cultura e a memória
Do povo em sua história.
De Esopo a Perrault
Dos irmãos Grimm a Andersen
De Collodi a Monteiro Lobato
Compilações ou produções que apaixonam
E fazem sonhar e se deliciar com personagens
Fantásticas, fabulosas, míticas, terríveis...
Em cênicos cenários que dão vida
a impensáveis estórias.
Desta forma a Literatura
Infantil e Juvenil
Se consagra com seus gêneros
De uma verdade pueril
Sonhos míticos, fabulosos ou de terrores.
O que importa é a magia
Que se materializa
Através dos seus inventores
E possibilitam às crianças
Leituras que as faz sonhar
E até idealizar
Um mundo melhor
Que possam realizar.
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