ERA UMA VEZ
UMA BRUXA
© Marcelo Cipis

Lia Zatz

Resenha
A bruxa Hildegarda, mais conhecida como Meleca, cansada da
monotonia de sua floresta, vai à cidade em busca de aventuras.
Mas viver na cidade é mais difícil do que ela imaginava: é ela quem
acaba assustada com os perigos do trânsito e as traquinagens
das crianças. Depois de uma temporada de repouso forçado, a
bruxa tira proveito de sua desaventurada aventura e abre uma
escola de modernas técnicas de feitiçarias. Um sucesso.
O livro brinca com a transposição do mundo mágico para o
mundo real e com a dualidade campo/cidade. A história, por si só
já engraçada, torna-se mais divertida por ser narrada em forma
de carta enigmática. Os divertidos desenhos de Marcelo Cipis, as
brincadeiras com os caracteres tipográficos, que jogam com o significante em muitas palavras, e o projeto gráfico, que rompe com
as convenções de leitura, amplificam o efeito de humor: a trama é
divertida e a forma também.
Para crianças em fase de alfabetização, é muito bem-vinda a
oportunidade de um trabalho com as letras, que aqui se apresentam em novas possibilidades, além das formas tradicionais.

Depoimento
De Luciana Alvarez,
jornalista e mãe
A expressão “era uma vez”, do título, nos remete aos contos
infantis mais tradicionais, aqueles de princesas, reis e cavaleiros,
de fadas, madrastas e bruxos. Mas, logo no título, essa expectativa é frustrada, pois a personagem principal não está do lado dos
mocinhos, mas dos maus. Estamos prestes a entrar na história
de uma anti-heroína e numa espécie de jogo de contradições e
pequenas surpresas página após página.
Para começar, o texto não se apresenta como normalmente
se apresenta um texto de livro. A costura de palavras e desenhos
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