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Resenha
Sem poder viajar nas férias, já que a família estava passando por dificuldades financeiras, o menino Oscar tenta obstinada e calorosamente convencer sua mãe a comprar um cachorro
da mesma raça do cão de seu amigo. Mesmo contrariada com a
possibilidade de cuidar do animal no pequeno apartamento em
que vivem, ela acaba concordando. Num anúncio de jornal, mãe e
filho descobrem o endereço de uma mulher que vende cachorros
de raça a um preço acessível e correm até lá. Escolhem o mais
caladinho dos filhotes para levar embora: radiante, Oscar dá a ele
o nome de Dito. Qual não é a surpresa do menino, porém, quando percebe que seu cachorro é incapaz de andar? Segue-se um
momento de incredulidade e revolta: o que fazer com esse animal que não é como os outros? Rodrigo, amigo de Oscar, tenta
convencê-lo a se livrar do animal de modo um tanto cruel, mas
depois de superar o primeiro momento de angústia mãe e filho
irão descobrir que é possível amar e cuidar de um ser diferente,
sem perder a alegria.
Nesse livro, o autor César Obeid se utiliza de duas linguagens
literárias bastante diferentes, a narrativa em prosa e o cordel, para
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contar uma história que trata das escolhas envolvidas no ato de
adotar um animal de estimação, que trazem à baila a questão dos
direitos dos animais. A escolha de contar uma mesma história
duas vezes evidencia para seus jovens leitores como a maneira
de estruturar uma narrativa transforma totalmente nossa maneira de relacionarmo-nos com ela. A versão em prosa é mais realista, concisa e direcionada ao desencadear dos fatos, enquanto
a versão em cordel, estruturada por rimas, é mais emotiva, e faz
com que os dilemas e angústias dos personagens tomem corpo,
pedindo para ser lidos em voz alta. As ilustrações do livro também acompanham a diferença de gênero das duas versões do
texto: a versão em prosa é acompanhada de ilustrações digitais
coloridas que tomam boa parte do espaço da página, enquanto
as imagens da segunda parte evocam as xilogravuras tão características do folheto de cordel. Essa pode ser uma boa oportunidade para que os alunos se aproximem da inventiva linguagem
do cordel, característica o nordeste brasileiro e que continua a
florescer em nossos dias, ressurgindo em novas mídias.
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um dos estilos musicais de que Arthur mais gosta.
A leitura é densa, mas delicada, respeita os
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Um pouco sobre o autor
César Obeid, nascido na cidade de São Paulo,
é um apaixonado pela cultura popular. Formado
em Administração de Empresas pelo Macken-

repente de viola. Além de pesquisador da poesia
popular em versos, é, ele mesmo, um cordelista,
repentista e contador de histórias de cordel.

