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Resenha
Era uma vez um carneiro que trocava as letras quase todas
as vezes em que abria a boca e, por isso, dizia observar a trajetória das estrelas carentes na abóbora celeste. Diz-se que havia um
relógio cuco gripado que só poderia ser consertado com doses
regulares de xarope; uma mesa que mudava de cor e virava cabana de duende; um filho de matemático que já havia escovado os
dentes 7.719 vezes na vida e uma mãe que esperava que o filho
parasse de fazer xixi na cama com vinte minutos de flanela azul.
Dá para seguir passo a passo uma receita (quase) infalível para
fazer sapo virar príncipe encantado e se arriscar com uma receita incerta para criar personagens e histórias que podem (ou não)
gerar ataques de riso. Há quem some florestas com lobos maus e
multiplique anões para resolver problemas de matemática encantada, sem nunca esquecer, porém, que somar uma barata a um
garçom e um restaurante só pode dar em escândalo. Quem sabe
as pessoas não pudessem se entender melhor se a raiva fosse
medida em baldes ou gotas, a depender do seu tamanho? E se o
medo fosse medido em quarteirões? E a alegria em montanhas?
Tantãs é um livro bem-humorado, imaginativo e encantador,
em que Eva Furnari subverte linguagens e disciplinas para criar
uma série de pequenos contos lúdicos. A cada conto, a autora
embaralha elementos de universos reconhecíveis (palavras,
receitas, contos de fadas, problemas matemáticos, unidades
de medida) de maneira não ortodoxa, subvertendo a ordem das
palavras e coisas para criar imagens surpreendentes. Quanta
coisa não é possível fazer simplesmente trocando letras ou
unidades de medida de lugar! Eva Furnari, com seu talento
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peculiar, apresenta às crianças as possibilidades de jogo que
separam a literatura da linguagem comum: a liberdade de criar
as conexões usuais entre as palavras, desmontar lógicas, criar
espaço para aparecer o inusitado. As ilustrações imaginativas da
autora, como sempre, têm um papel fundamental na constituição
do universo do livro, criando universos saborosamente absurdos
e adoravelmente ridículos.
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samos prestar mais atenção aos detalhes do cotidiano, porque podemos passar batido por um monte de seres mágicos e situações encantadoras.
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