RINOCERONTE
MARCONDES

© Silvana Rando

Índigo

Resenha
O menino nunca tinha visto ninguém tão grande e tão forte
quanto Marcondes, o colega de trabalho que seu pai havia trazido
para passar alguns dias em sua casa, contra a vontade de sua
mãe. Acontece que Marcondes era, na verdade, um rinoceronte e,
portanto, estava longe de ser alguém sociável. A cada vez que alguém lhe dirigia um cumprimento ou uma pergunta, não recebia de
volta uma resposta articulada, mas sim um grunhido indiscernível.
De fato, Marcondes não era lá de muita conversa, muito embora
fosse uma presença difícil de ignorar.
No dia em que o sisudo visitante decidiu finalmente voltar
para sua casa, a mãe do menino surpreendeu a todos, opondo-se à partida. Segundo ela, Marcondes não poderia ir embora até
aprender as regras mínimas de sociabilidade – ou seja, ele deveria
se mostrar capaz de conversar “como gente”, respondendo sem
rosnados, grunhidos, resmungos ou muxoxos. A partir de então, o
rinoceronte passou a praticar com empenho palavras como “bom
dia”, “boa tarde”, “boa noite” e “obrigado”, até que finalmente foi
autorizado a voltar para sua casa, bastante mudado. A mãe do
garoto, por sua vez, após a partida do rinoceronte, adquiriu o hábito de “soltar os bichos” de vez em quando: de tempos em tempos,
tranca-se no banheiro para rosnar, resmungar e grunhir à vontade.
Em Rinoceronte Marcondes, Índigo usa a imagem do enorme
mamífero ameaçado de extinção, para falar um pouco a respeito
dos desafios da sociabilidade humana. Será que é fácil compreender (e utilizar) os códigos da linguagem que norteiam as relações
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entre as pessoas? O quão fácil ou difícil é estabelecer relações
amistosas com aqueles com quem convivemos todos os dias?
Quando precisamos “soltar os bichos”, colocar para fora sentimentos e sensações que talvez não sejam considerados socialmente aceitáveis? De maneira bem-humorada, a autora cria uma
história singela para nos lembrar do quanto aprender a se relacionar pode não ser uma tarefa fácil. Como a própria autora confessa
em sua biografia ao final do livro, ela mesma costumava ser “um
bicho do mato”.
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Não sei se as autoras tiveram essa preocupação ao longo do processo de criação da obra, mas
posso garantir que a leitura do meu filho foi atravessada pela ideia de que a formação de meninos
e meninas é diferente e isso é nocivo tanto para
as meninas quanto para os meninos. É evidente
que essa forma de entender o livro passa por minhas próprias expectativas, por meu entendimento de como se deve criar filhos no mundo de hoje.
Ler novamente com meu filho essa história fez
com que pudéssemos, eu e ele, entender em nós
mesmos os Marcondes, os rinocerontes, mas também entender onde em nós mora um pouco da-
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quela mãe que não tinha espaço para deixar suas
próprias emoções fluírem. Enfim, leituras pessoais
que ganharam corpo nas conversas com meus fi-
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lhos aqui em casa.
Talvez seja sempre isso um livro, não? Uma ferramenta para organizarmos o mundo, organizarmos
nossa própria visão de mundo. Marcondes, Marquinhos e sua mãe nos ajudaram muito por aqui!
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