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O LIVRO COMO EXPERIÊNCIA DA OBRA

O livro Atravessura apresenta para o público infantojuvenil a obra de Mira Schendel. Por entre suas páginas as crianças vão 
conhecer parte da produção de uma das mais importantes artistas do Brasil. Com suas letras e números, riscos e rabiscos 
sem direito e sem avesso, o trabalho da artista encanta os olhos de adultos e crianças.
O formato do livro proporciona a construção de uma leitura individual, por meio de dois cadernos que separam as 
imagens dos trabalhos de Mira do texto das autoras, mas que podem ser folheados simultaneamente. A relação entre 
imagem e texto será organizada pelo leitor, possibilitando novos encontros a cada leitura.
Qual imagem eu escolheria para ilustrar esse texto? Quais as páginas constroem o meu olhar sobre Mira?
As páginas transparentes proporcionam um contato mais próximo com alguns dos materiais utilizados pela artista: 
o papel vegetal e o papel arroz. Essa matéria, que permite vermos os dois lados do trabalho, é fundamental para 
conhecermos uma das fortes características da obra de Mira – a transparência, o ver através.
Além dessa experiência do virar das páginas e da formação das palavras por meio da soma, os leitores também 
têm a possibilidade de observar no texto algumas inversões das letras, como o V.
O recurso proporcionado pela transparência exibe mais uma das características da obra de Mira Schendel: o uso de 
signos gráficos como elementos visuais.
Essa “brincadeira” com as letras amplia a percepção desses signos e poderá ser experimentada com o material do 
encarte que acompanha o livro, com papéis transparentes e letras impressas que as crianças poderão recortar, 
colar, somando à leitura a experiência do fazer para se aproximar ainda mais do universo da artista.
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AS PALAVRAS, LETRAS E LIVROS DA ARTISTA
O trabalho de Mira é bastante atraente para o público infantil não apenas pelos diferentes materiais, como o papel 
vegetal e o papel arroz, mas também pelo uso da escrita. Olhar palavras e letras como elementos de composição 
de uma imagem ultrapassa o nosso entendimento do para quê usamos esses símbolos – apenas para escrever.
A artista plástica inscreve em seus trabalhos palavras e letras, com caracteres datilografados, com escrita manual 
ou com as antigas e famosas letraset que se soltam da cartela com a pressão do lápis e passam para outra super-
fície, amplamente utilizadas por designers nas décadas de 1960 a 1980.
Mira multiplica as possibilidades dos desenhos dos signos gráficos, construindo com a repetição de uma ou duas 
letras selecionadas no teclado da máquina de escrever formas geométricas. Teclando repetidamente as letras em 
lugares diferentes do papel, Mira criou uma série de desenhos que nominou de datiloscritos.
A máquina possibilitou a impressão automática das letras sobre o papel, em uma repetição controlada pelo de-
sejo da forma e dos diversos tons de preto que a sobreposição proporciona. A observação de que são as letras que 
constroem o desenho geométrico só é possível ao nos aproximarmos do trabalho.
A inversão e o espelhamento das letras da cartela de letraset também é um recurso muito presente nos trabalhos 
da artista. O p, o q, o d e o b são a mesma letra. Invertidas, espelhadas ou sobrepostas pela transparência dos 
papéis, elas têm o mesmo desenho, mas se transformam em novas e diferentes imagens. Os quatro caracteres, 
com desenhos tão semelhantes e funções linguísticas tão diversas entre si, tornam-se peças gráficas em obras de 
pequenas ou grandes dimensões e ampliam o olhar do observador sobre esses elementos.
Ainda com os signos gráficos, Mira criou alguns livros que ao serem manuseados mudavam as letras de lugar. 
A sobreposição das páginas de acrílico ou de papéis transparentes constrói imagens com as letras do alfabeto, 
números, vírgulas e pontos, que se deslocam no espaço da página quando folheadas.
A produção com letras e textos inclui também trabalhos manuscritos, em que seus gestos registraram palavras 
em português, como beleza, sim, mundo, etc. e em inglês e francês, como winter (inverno) e le jour (o dia).
Uma palavra escrita manualmente, algumas vezes, ao ser observada do outro lado do papel, através dele, poderá 
ser apenas um rabisco, um gesto inscrito em uma folha.

EXPERIMENTANDO MIRA

As pesquisas de Mira proporcionam diversas experiências aos leitores. O manuseio do livro já é em si uma experiência, pois 
proporciona às mãos e aos olhos o contato com a obra da artista e a construção de um novo “texto” para suas imagens.
Esse contato pode ser ampliado por meio de atividades permeadas pelo encontro entre obra e livro. Ofereça às 
crianças a oportunidade de ver e ler o livro. Após esse momento, pergunte o que acharam e o que é diferente 
nessa obra em relação aos outros livros que conhecem.

Aspectos como:
• O formato em dois cadernos
• A separação entre o texto e a imagem 
• O uso do papel vegetal
• O texto não conta uma história
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Pergunte aos alunos se as imagens da obra constroem uma história. E, depois, certifique-se se descobriram o 
texto sobre a artista no final do livro. Deixe que levantem suas observações antes de falar sobre o trabalho da 
artista. Depois de ouvi-los, conte sobre a artista e sua produção. 
Apresente à turma folhas de papel arroz e de papel vegetal para que possam sentir nas mãos a diferença. É im-
portante que as crianças manuseiem ambos os tipos de papel e percebam as diferenças entre eles.
Apesar dos dois serem transparentes, o papel arroz tem uma opacidade maior, enquanto o papel vegetal é trans-
parente, deixando passar mais a luz.

PALAVRA / IMAGEM

Depois de um encontro cuidadoso com o livro e da apresentação da obra da artista, peça aos alunos que escrevam 
em uma folha uma palavra que lembre o trabalho de Mira Schendel.
Peça para criarem uma imagem com essa palavra ou escolherem uma letra dela para usar em seus trabalhos.
Ofereça aos alunos papéis de seda coloridos, papel vegetal e, se possível, papel arroz, e deixe que escolham o 
suporte para o trabalho.
As letras podem ser recortadas de jornais e revistas, escritas manualmente ou ainda utilizando réguas plásticas. Essas ré-
guas são facilmente encontradas em papelarias e facilitam a impressão e a reprodução das letras no papel. 
Outros materiais como: cola, tesoura, lápis e pincel atômico também devem estar disponíveis. Verifique se há 
uma máquina de escrever guardada na escola ou se algum aluno tem uma em casa. O contato com esse equi-
pamento utilizado pela artista é muito atraente para as crianças, que imprimem suas letras com um toque dos 
dedos sobre a tecla.
Outra possibilidade de registro dessa palavra é o uso do papel carbono. Também desconhecido pelas crianças, 
a experiência com esse modo de impressão remete ao trabalho de monotipia, muito utilizado pela artista. Na  
monotipia, ela imprime seus traços e letras pressionando o lápis ou outro instrumento sobre as costas do papel, 
que está apoiado em uma placa de vidro com tinta. Essa pressão imprime sobre o papel o seu gesto, resultando 
em uma cópia única dessa imagem, que sairá espelhada.
Ao pressionar o lápis sobre o papel branco, a criança irá experimentar imprimir seu traço no verso do material, 
causando uma surpresa no resultado ao separá-lo do carbono.

A ARTISTA

Após a descoberta de Mira Schendel pelos alunos, conte um pouco sobre a sua trajetória, lendo o texto que 
apresenta sua vida e obra, no final do livro. Se houver equipamento audiovisual na escola, mostre outras obras 
da artista encontradas em sites ou ainda em livros da biblioteca ou material educativo fornecido pela Pinacoteca 
do Estado.


