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vem uma trajetória singular da 
maior importância. Oriundas 
da tradição oral, buscam no 
refúgio da linguagem escrita o 
sentido da autopreservação, 
diante da ameaça constante 
exercida pelos modernos 
meios de comunicação, massi- 
ficantes e, preferencialmente, 
suportes de idéias e heróis im
portados. .

Assim, curiosamente, há 
nesta edição de “Lendas Bra
sileiras” histórias muito anti
gas ao lado de outras bastante 
recentes; há relatos de conteú
do moralizante convivendo 
com outros de intenção mera
mente jocosa, irônica mesmo; 
há heróis e anti-heróis, bruxas 
e virgens, monstros e fadas — 
um cardápio variado capaz de 
agradar a qualquer paladar li
terário.

Amplos e variados são os 
suportes artísticos que abri
gam, em sua concepção mate
rial, conteúdo de caráter cultu
ral. Esta afirmação é ainda 
mais verdadeira quando se tra
ta de arte popular, um instru- 

' mento básico para a preserva
ção da memória social.

A expressão da alma do 
povo se manifesta de formas 
variadas. Afinal, o que são 
festas como o Carnaval, o que 
são as cantigas, os adereços do 
corpo e da casa, a culinária, o 
artesanato e as lendas, senão 
manifestações autênticas das 
emoções, alegrias e anseios das 
pessoas e grupos sociais?

Pois foi justamente o de
sejo de preservar a memória e 
a identidade popular que levou 
a Albarus SA Indústria e Co
mércio a publicar “Lendas 
Brasileiras”, uma edição pla
nejada e fartamente ilustrada, 
na qual um conjunto de dezes
seis relatos oferecem uma vi
são variada do vasto acervo li
terário brasileiro. O Saci Pere- 
rê, A Festa no Céu, O Curupi
ra, A Mula-sem-Cabeça, O M 
M boi-Tatá e “O Negrinho do 
Pastoreio” são algumas das 
lendas que aparecem no livro, 
transcritas de forma simples e 
seqüencial, capaz de manter o 
interesse e a curiosidade de lei
tores de todas as idades.

Registro importante
Luciano Dias Pires Filho, 

autor dos textos finais, é de 
opinião que as lendas descre-

Lendas Brasileiras 

para ler e olhar
Susana Sondermann Spindola

A riqueza e o colorido 
deste farto acervo recebeu tra
tamento editorial compatível. 
Ilustrado por quatro artistas 
plásticos — Orley Pereira, Jo
sé Márcio, Del e Celso D’Elia 
— o livro dá continuidade ao 
projeto cultural iniciado pela 
Albarus no ano passado, com 
o lançamento de “Ninhal”, j 
enfocando o Pantanal Mato-
grossense.

O lançamento realizado 
no MARGS evidenciou que 
com a integração entre Estado 
e iniciativa privada todos ga
nham pontos, diante da meta 
comum que é preservar os va
lores de nossa cultura.
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LENDAS BRASILEIRAS

Um livro de arrepiar os cabelos!
Ricamente ilustrado e com 

especial encadernação, Lendas 
Brasileiras, 71 páginas, traz 
textos em português e inglês, e 
integra 0 projeto Lendas e Mi
tos no Brasil, idealizado pelo 
departamento de Marketing 
da Albarus, empresa gaúcha 
que vem investindo na valori
zação de importantes temas 
para levar cultura à comuni
dade. Tendo em vista a reali
dade atual — em que as crian
ças acordam e são bombardea
das pelos super-heróis da tele
visão, nasceu esse projeto que 
deseja ocupar 0 espaço vago 
para a sobrevivência do Curu
pira, do Saci ou da Iara.

A obra traz texto final assi
nado por Luciano Dias Pires 
Filho (a versão em inglês é de
Izabel Murat) e mostra algu- c , . , t ^ , , .
mas das lendas mais conhecí- ul, reunindo 16 lendas selecionadas entre dezenas que a pesquisa
d^Brasfi^Em sua^págiiwsís8 encon^rou espalhadas pelo país. Na ocasião do lançamento, a
tão estórias de duendes, ani
mais inteligentes, lições de mo- Movimento Gaúcho pelo Menor e à Liga de Amparo ao
ral ou seres poderosos que têm Nprpççitarln 
suas raízes fincadas nas várias Còò ídüü-
culturas que formaram o País: 
os índios, europeus e africa
nos.

Quem não se emocionou com as estórias 
maravilhosas que os pais e avós contavam 
na infância, repletas de seres fantásticos, 
com poderes, maldades e mágicas de . 
arrepiar? Quem não morreu de medo de um 
dia se deparar com o Lobisomen, a 
Mula -Sem-Ca beça,
O Saci-Pererê? Mais que 
simples frutos da imaginação do brasileiro, 
as lendas são vistas como resultante da 
cultura e tradição de nosso povo, e como tal 
merecedoras de respeito. Tendo em vista 

preservar nossa própria identidade, A Albarus S.A. produziu o 
livro Lendas Brasileiras (Brazilian Folk Tales), com lançamento 
marcado para amanhã, no Museu de Arte do Rio Grande do

Saci Pererê: aparece para
atazanar a vida de quem est
pela frente; gente ou bichodireção da empresa fará a doação de 700 exemplares da obra ao

cada uma das lendas que inte- discussão sobre a classificação
gram a publicação. Por esses de cada estória: é lenda, mito, relação das lendas seleciona-

legenda ou conto popular? O das para o*livro constam A 
que realmente conta é o aspec- Festa no Céu, O Saci Pererê, 
to popular, de registro da malí- A Vitória-Régia, O Lobiso-

TEMPO E ESPAÇO - Na to Freyre, Monteiro Lobato, vro teve a oportunidade de re- 
João Guimarães Rosa, Afonso velar imagens de um antigo 
Arinos, Câmara Cascudo, e projeto seu, um filme animado 
tantos outros. As ilustrações sobre a história do Negrinho 
de Lendas Brasileiras levam as do Pastoreio; e Celso, que des- 
assinaturas dos artistas Orley de 79 atua na área de publici- 
S. Pereira (do Paraná), José dade, tornou-se popular pela

criação dos monstrinhos 
“Monster da PIoc”, inspirados 
tanto nas mitologias tradicio
nais quanto nos escritos de 
Jorge Luiz Borges.

Lendas Brasileiras em sua 
Pa- primeira edição soma 4.800 

exemplares, editado pela Em
presa das Artes. No ano passa
do, a Albarus realizou o Proje
to Niinhal, sobre o Pantanal 
Matogrossense, com enorme 
repercussão, servindo de estí
mulo para este novo projeto 
que está aí. Além do livro, a 
empresa editou cartões de Na
tal e calendários, e mais um 
audiovidual sobre o tema.

Fazendo jus à fama de que desencontros, os autores fo
cada conto é um conto ou ram obrigados a optar por de-
quem conta um conto aumen- terminadas versões, correndo
ta um ponto, várias versões o risco de decepcionar aqueles cia, da inocência, da esperteza mem, A Salamanca do Jarau,
podem ser obtidas nas regiões que já estão arraigados a uma e do terror que residem dentro O negrinho do Pastoreio, O
mais diferentes do Brasil para versão. Os mesmos riscos da de cada um. M-boi Tatá, entr| outras. Os

textos das estórias são precedi
dos de uma introdução expli
cativa que situa as 16 lendas 
em seu tempo e espaço. Além 
dessas explicações, ao final do 
livro, entre as páginas 60 e 71, 
o leitor poderá conhecer um 
pouco mais da origem de cada 
lenda, assim como as princi
pais características dos perso
nagens abordados.

Para a realização desta 
obra, foram consultadas várias 
obras de autores do País, como 
dos gaúchos Dante de Layta- 
no, em Folclore do RS e João 
Simões Lopes Neto; de Gilber-

Marcio (São Paulo), Del (SP) e 
Celso L. D’Elia (SP).

Orley tem seu talento reco
nhecido não apenas no Brasil 
como no exterior, onde con
quistou quatro medalhas de 
ouro internacionais 
ris/85, Nice/87 Lisboa/86ve 
Flórida/87, e além disso tanto 
aqui como lá fora destacou-se 
na ilustração clássica de auto
móveis. José Mareio iniciou 
sua carreira em 73, no estúdio 
Maurício de Sousa, sendo dele 
as ilustrações do pequeno fan
tasma Penadinho; Del, profis
sional há 20 anos na animação 
comercial brasileira, neste li-

Vltoria-regia: nas noites de h 
lua desce à terra para casar-se 
uma índia


