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Resumo 

Este trabalho pretende discutir os aspectos e escolhas do projeto editorial do livro físico 

Os Sonacirema, adaptação experimental para o público infantil do ensaio antropológico 

O ritual do corpo entre os Sonacirema, de Horace Miner. Serão analisados os desafios e 

decisões editoriais da construção da adaptação como: seleção do enredo que deve 

permanecer, cortes de adequação ao público leitor, escolha do formato, reorganização do 

texto e construção de um texto novo.  
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Introdução 

O presente artigo tem por objetivo descrever e analisar os aspectos e escolhas do 

projeto editorial do livro físico, cujo conteúdo aqui apresentado faz parte de uma pesquisa 

mais ampla concluída em forma de trabalho final do curso de Produção Editorial (Eco-

UFRJ) em 2016, sob o nome: Livro infantil “Os Sonacirema”: Adaptação experimental 

para livro infantil do ensaio antropológico “O ritual do corpo entre os Sonacirema”, de 

Horace Miner. 

Neste trabalho, serão detalhados alguns dos pressupostos teórico-metodológicos 

e desafios enfrentados na realização deste projeto de edição, mais especificamente dos 

preceitos descritos por Feijó (2010) sobre a construção de uma adaptação: “1. selecionar 

o quanto do enredo do ‘texto primeiro’ deve permanecer; 2. produzir um texto novo – 

uma nova narrativa – com linguagem acessível ao perfil do aluno; 3. não desrespeitar os 

valores éticos e morais recomendados pelo sistema educacional vigente na atualidade” 

(Feijó, 2010, p.45). No caso específico deste livro, vamos substituir a palavra “aluno” por 

crianças de 8 a 11 anos.  
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O livro desenvolvido, como dito anteriormente, foi intitulado Os Sonacirema e 

tem como proposta promover a reflexão sobre etnocentrismo e relativismo cultural, 

abrindo espaço para a discussão sobre aceitação das diferenças. Essa proposta é alcançada 

ao dar acesso ao público infantil, através da adaptação do ensaio O ritual do corpo entre 

os Sonacirema, a conteúdos simbólicos e culturais considerados relevantes 

contemporaneamente por meio da adaptação de um texto que é referência nas ciências 

sociais e na antropologia. 

Vejamos como Feijó (2010) analisa a importância da adaptação dos clássicos da 

literatura: 

As adaptações existem e são necessárias porque toda e qualquer sociedade precisa 

atualizar seus discursos, sejam eles artísticos, filosóficos, jurídicos, científicos, 

políticos, religiosos. São alicerces fundamentais. Toda sociedade, em qualquer 

época, é construída por meio de uma rede sofisticada e complexa de valores, a 

fim de se manter coesa ou se reconstruir de modo constante, se corrigir, se ajustar. 

Portanto, toda sociedade depende que esses valores estejam devidamente 

atualizados (FEIJÓ, 2010, p.43). 
 

Assim como os clássicos da literatura são constantemente readaptados levando em 

conta as novas visões de mundo, os anseios da juventude e as atualizações de valores, 

esta adaptação experimental do ensaio de Horace Miner se torna relevante para abrir 

espaço para novas vozes falarem com leitores iniciantes sobre questões complexas e que 

carecem dessa renovação habitual de discurso. As crianças, mais do que ninguém, 

precisam de narrativas ricas em significado. Precisam de histórias desafiadoras que as 

iniciem no mundo da leitura e as façam refletir e “despertar a curiosidade intelectual, 

levando a outras narrativas em uma saudável procura pelo conhecimento” (FEIJÓ, 2010, 

p.14). 

Para tanto, o livro infantil Os Sonacirema foi composto para ter uma narrativa 

dupla e seu formato foi inspirado no livro Ter um patinho é útil publicado pela Cosac 

Naify (Isol, 2014). Neste livro, a autora Isol conta uma mesma história sob dois pontos 

de vista diferentes – de um menino e de um pato de borracha – e para construir esta 

história foi escolhido o formato sanfonado.  

A escolha dessa composição para o livro aqui descrito se baseia na experiência 

leitora e nas surpresas que o livro propõe. Surpresas, por exemplo, como o próprio 

anagrama “Sonacirema”, que lido de trás para frente significa “Americanos” e o 
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reconhecimento fracionado dos costumes “exóticos” descritos. A escolha do formato 

sanfonado possibilita que o livro tenha duas partes, posicionadas uma de cada lado, que 

deverão ser lidas uma de cada vez e em sequência. O livro é acompanhado por uma luva, 

para apresentar a capa integrada das partes 1 e 2, indicar o sentido de leitura, conter a 

ficha catalográfica, proteger a encadernação do livro e formar a lombada. 

As duas partes do livro possuem o mesmo título Os Sonacirema e são 

diferenciadas pelos subtítulos Um lado (primeira parte) e Outro lado (segunda parte). A 

primeira parte do livro apresenta a visão de estranhamento do forasteiro, adaptada 

diretamente do ensaio de Miner. Cada página dupla do miolo possui uma ilustração com 

a descrição de um costume do povo Sonacirema, focalizado na visão deste forasteiro 

chamado Orietsarof. 

A segunda parte do livro (o outro lado da sanfona) descreve as mesmas situações 

e costumes do povo Sonacirema apresentadas na primeira parte, mas com outra visão, 

com a visão do nativo, mostrando, dessa forma, a história de seu povo pela sua própria 

voz. Ou seja, cada costume descrito no Um lado é descrito no Outro lado sob o ponto de 

vista do nativo, na mesma sequência apresentada na primeira parte. 

Assim, ao término da leitura das duas partes, o leitor tem o panorama geral dos 

costumes do povo Sonacirema, o que possibilita a compreensão de que o estranho povo 

que o personagem “Orietsarof” descreveu tem muitas semelhanças com o nosso próprio 

povo. 

 

Adaptação 

 

Segundo Feijó (2010), as adaptações literárias são uma forma especial de 

tradução. São textos novos construídos a partir de um enredo antigo. Este trabalho 

editorial envolve seleção de conteúdo e adequação de linguagem e é o seu caráter de 

renovação que o legitima. As adaptações mais conhecidas são as adaptações dos clássicos 

da literatura. Estas dependem do valor da tradição literária que as obras exercem sobre a 

sociedade. 

As adaptações de clássicos da literatura para o público escolar são textos novos 

construídos sobre enredos antigos; são apropriações. Embora concebidas, 

divulgadas e comercializadas como produtos editoriais, dependem do apelo que 

a tradição literária exerce sobre pais, alunos e professores. São filhas dos 

melhores cânones. A intertextualidade que as caracteriza não tem nada a ver com 
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o jogo de referências da paródia ou com qualquer manifestação da lógica de um 

pastiche. Plágio? Esta é uma hipótese descartada (FEIJÓ, 2010, p.342). 
  

Este tipo de texto é uma paráfrase, um modo de narrar uma história com palavras 

próprias, mantendo o enredo original. Como Feijó (2010) apontou, não há nada de plágio 

em uma adaptação. É um texto novo baseado em uma “obra primeira”. Assim como diz 

a lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, Art. 5º inciso VIII, com Artigo 7º inciso X, a 

adaptação é uma obra derivada, “constituindo criação intelectual nova, resulta da 

transformação de obra originária”. 

As primeiras adaptações de clássicos da literatura para adoção escolar não foram 

criadas por escritores ou críticos literários. Elas foram inventadas por professores. Em 

1807, na Inglaterra, o professor Charles Lamb acompanhado de sua irmã Mary adaptou 

as peças de William Shakespeare no formato de Short stories para o público jovem, mais 

especificamente para os seus alunos. Essa adaptação foi intitulada de Tales from 

Shakespeare. O livro fez tanto sucesso que dois anos depois a dupla de irmãos fez outra 

adaptação. Eles adaptaram a Odisséia para o público jovem no livro chamado Adventures 

of Ulysses (FEIJÓ, 2006, p.39). 

Muitas vezes não são os editores ou escritores que percebem a necessidade da 

adaptação de obras relevantes para o público jovem e infantil. São os professores, aqueles 

que estão constantemente perto das crianças e adolescentes quase todos os dias dentro da 

sala de aula, que percebem esse imperativo. E são eles mesmo que, às vezes, colocam a 

mão na massa – ou melhor, a caneta no papel, – e adaptam os textos considerados 

relevantes. Isso aconteceu com os contos de Shakespeare e a Odisséia, dentre outros, e 

hoje acontece, por exemplo, com as diversas versões do ensaio antropológico O ritual do 

corpo entre os Sonacirema, de Horace Miner. 

Com um pouco de pesquisa foi possível encontrar algumas adaptações feitas por 

professores brasileiros do ensaio de Horace Miner. Destas, foram analisadas as 

adaptações de Flávio Marcos Silva Sarandy, professor de Sociologia do Ensino Médio do 

Centro Educacional Leonardo Da Vinci, de Vitória; a adaptação de José Edilson Teles, 

professor de Sociologia e Filosofia da rede pública de Ensino Médio do Estado de São 

Paulo; e a adaptação apresentada no Caderno pedagógico de Ciências Sociais 

PIBID/UFRGS, organizado por Roseli Inês Hickmann, doutora em Educação, professora 

do Departamento de Ensino e Currículo da FACED/UFRGS e Coordenadora do 
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Subprojeto Ciências Sociais/PIBID/UFRGS, e Maria Lúcia Rodrigues de Freitas Moritz, 

doutora em Ciências Política, professora do Departamento de Ciência Política de 

IFCH/UFRGS e Coordenadora Subprojeto Ciências Sociais/PIBID/UFRGS. 

Foi interessante e enriquecedor ver como diferentes professores conseguiram 

adaptar o ensaio de maneiras tão diversas. O importante é perceber o valor de relevância 

destes trabalhos de edição. Talvez sejam essas as provas mais claras da importância deste 

ensaio antropológico na formação sociológica dos jovens e crianças. 

A adaptação que este trabalho propõe é bem diferente das adaptações feitas pelos 

professores, mas possui o mesmo direcionamento. O trabalho experimental de adaptação 

aqui descrito se destina ao público infantil, apresenta uma proposta de edição e criação 

que transforma uma única narrativa em duas e tenta se embasar em conceitos teóricos e 

em observações de experiências práticas para a elaboração do texto final. Além disso, 

utiliza a linguagem visual para complementar e enriquecer a narrativa e a experiência do 

leitor. 

Adaptar uma obra antropológica foi um grande desafio em quase todos os 

sentidos. Não é uma tarefa fácil e para exemplificar isso podemos recorrer à história da 

literatura brasileira para ver que grandes escritores foram grandes adaptadores, como 

Monteiro Lobato e Ruth Rocha. Em função dessa complexidade, é importante enfatizar o 

caráter experimental do projeto aqui apresentado. 

O trabalho de adaptação envolve muitas tarefas e perguntas a serem respondidas. 

É necessário refletir e desenvolver várias questões que foram compreendidas ao longo do 

estudo para essa adaptação, principalmente com o auxílio do livro O prazer da leitura de 

Mário Feijó (2010): saber como será construída a narrativa, saber que partes da narrativa 

devem ser cortadas ou mantidas, saber qual linguagem será utilizada para se adequar 

melhor ao público-alvo, saber preservar e valorizar as cenas capitais da obra e saber 

escolher quais mudanças gerais e relevantes serão feitas na estrutura e apresentação da 

obra para que o livro adaptado seja coeso, valorize a história e a experiência do leitor. Ao 

longo dos tópicos a seguir, as respostas ou reflexões sobre esses desafios serão descritas 

com maior clareza. 

Depois do ensaio O ritual do corpo entre os Sonacirema ser escolhido como “obra 

primeira”, surgiu a pergunta sobre adaptar a partir do texto original em inglês ou a partir 

da tradução reconhecida do antropólogo e professor Eduardo Viveiros de Castro. Após 
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cotejar o original em inglês e a tradução, foi escolhido adaptar a partir da tradução do 

antropólogo brasileiro. A escolha foi pautada no reconhecimento da maestria da tradução 

de Viveiros de Castro. Ele não somente transpôs o texto da língua inglesa para a língua 

portuguesa como realmente fez um trabalho de tradução: readequou termos 

antropológicos, manteve o ritmo da narrativa e valorizou a descrição dos hábitos do 

Sonacirema a partir da escolha de palavras. Seria impossível ignorar seu trabalho de 

tradução, tornando-se desnecessária a investida em uma nova tradução, sem a necessária 

bagagem antropológica.  

Após a escolha do texto base surgiu o desejo de destacar para o público infantil a 

percepção de “ponto de vista”, logo foi altamente pertinente a ideia de transformar a 

narrativa única em duas narrativas: uma narrativa com a visão do estrangeiro visitante e 

a segunda narrativa com a visão do nativo. Mas como apresentar essas duas narrativas em 

um mesmo livro, valorizando igualmente as duas? Imediatamente foi lembrada a frase 

usada quase como um mantra desde o início da ideia do projeto: “precisa ser um livro 

instigante”. Afinal, é um livro para crianças e se existe um público que gosta mais de ser 

desafiado é o infantil. Assim, como “o livro infantil escapa da padronização limitadora e 

desconcerta a lógica do mundo adulto com sua diversidade e imprevisibilidade” 

(MENDES, 2010, p.26), um formato especial de livro era a saída certa para solucionar 

esta questão. O desejo era encontrar um formato que valorizasse as duas narrativas, 

complementasse o conceito do livro e oferecesse uma experiência leitora diferenciada. 

Então, Luísa Peixoto, também estudante de Produção Editorial da UFRJ, apareceu em 

sala de aula com um livro que se encaixava em todas as características requeridas: o 

formato sanfonado do livro Ter um patinho é útil (2014) da autora Isol, publicado pela 

editora Cosac Naify. 

Formato não é uma decisão de projeto gráfico ao invés de projeto editorial? 

Possivelmente em muitos livros o formato não é uma questão especial já que a maioria 

dos livros mede 14 x 21 cm ou 16 x 23 cm. Mas esses são, em sua maioria, livros de 

adultos. Aqui a conversa trata do fantástico mundo infantil. E no livro Os Sonacirema o 

formato está intimamente ligado à forma como o texto foi adaptado: o enredo não linear, 

o texto alocado nas páginas duplas em forma de fragmentos, a disposição espacial do 

texto nas páginas, ritmo narrativo, experiência leitora, dentre algumas outras escolhas. 

Existem etapas da elaboração de um livro que, talvez por uma questão de organização, 
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fossem melhor descritas separadamente, mas em projetos como esse são impossíveis de 

desassociar. 

 

Trabalho de seleção e adequação 

 

O trabalho de adaptação deve resultar em uma nova narrativa. Uma narrativa que 

deve contar uma história, parafraseada de um texto base, com início, meio e fim. Ela 

precisa ser completa, autossuficiente e bem resolvida. Para fazer este trabalho, é 

necessário selecionar o que irá permanecer, o que irá ser retirado da adaptação e produzir 

um novo texto a partir disso. Isso pode ser feito a partir de vários métodos, porém, neste 

projeto em particular, há a necessidade de adaptar o texto para o formato de livro 

escolhido e, principal e determinantemente, para o público de leitores de crianças de 8 a 

11 anos. 

Assim, o trabalho de seleção de conteúdo necessitou de um cuidado especial para 

“não desrespeitar os valores éticos e morais recomendados pelo sistema educacional 

vigente na atualidade” (Feijó, 2010, p.45). Foi preciso não só selecionar o enredo para 

preservar as cenas capitais e valorizá-las, mas também tomar decisões de cortes de 

adequação ao público infantil. 

A intenção era manter e valorizar as cenas capitais para que elas fossem 

perpetuadas na infância dessas crianças-leitoras, tentando despertar nelas o prazer da 

leitura. O objetivo é que as crianças possam compreender, saborear o livro e refletir sobre 

ele. E se, futuramente, elas tiverem contato com o “texto primeiro” de autoria de Horace 

Miner, elas possam resgatar essas cenas guardadas em suas memórias e possam 

aprofundar o entendimento do texto, dando a ele novas leituras a partir de novas vivências 

e conhecimentos. 

Para descrever as cenas capitais da melhor forma possível e dar ritmo ao texto por 

causa dos cortes de adequação, o texto foi reorganizado. Ao invés do texto se manter 

organizado como no “texto primeiro” nos blocos: Apresentação, Corpo débil, Rituais 

sádicos e Fechamento, a adaptação foi reorganizada em: Apresentação, Casa, Profissões, 

Beleza e Fechamento. Por causa da escolha do autor de destinar um grande bloco do texto 

para os “rituais sádicos” e dissertar bastante sobre os rituais que acontecem no santuário 

doméstico (o banheiro), as descrições de alguns rituais ficaram fragmentadas e alguns 
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outros foram descritos dentro do bloco de “rituais sádicos”. Assim, com a nova 

organização foi possível juntar esses fragmentos e reordenar alguns rituais, como o ato 

de se barbear, para uma sequência que fizesse sentido nessa nova narrativa destinada ao 

público infantil. 

Desse modo, foi tomada a decisão de ressaltar nas cenas capitais o caráter 

etnocêntrico do texto e suprimir algumas das sátiras mais assustadoras. As críticas à nossa 

sociedade continuam na adaptação final apesar de se apresentarem de maneira mais sutil. 

A decisão editorial de valorizar o caráter etnocêntrico da primeira narrativa tem por 

objetivo fazer contraposição com a abordagem relativista da segunda narrativa.  

Os cortes de adequação estão presentes nas adaptações das clássicas obras de O 

rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda e de Mil e uma noites. Como é exemplificado 

aqui por Feijó: 

Vejamos As mil e uma noites. O que Sherazade contou para o marido, o sultão, 

durante aquelas noites, no quarto, não era assunto para crianças. Entretanto, os 

elementos mágicos acabaram prevalecendo: os gênios permaneceram, enquanto 

os adultérios e os atos violentos foram convenientemente esquecidos. (Feijó, 

2010, p.31) 

 

Nesta adaptação experimental não foi diferente, também foram feitos cortes de 

passagens que não se adequavam ao público infantil. Um exemplo das cenas amenizadas 

foi a descrição dos procedimentos do “Homem-da-boca-sagrada”. No texto de Miner e na 

adaptação de Eduardo Viveiros de Castro o teor de tortura e medo é bem elevado. Diz-se 

que as ferramentas utilizadas pelo “Homem-da-Boca-Sagrada” aproximam-se das 

ferramentas de tortura, e é feita uma comparação entre o ritual e o ato de exorcismo. Essas 

passagens foram consideradas muito assustadoras para crianças pequenas. Principalmente 

quando se trata de uma profissão, como a do dentista, que já causa medo naturalmente 

em algumas crianças. Além disso, avaliando a proposta do livro, o corte dessas passagens 

não iria comprometer a história e nem deixaria furos no enredo. 

No caso da adaptação escolar – neste caso para crianças – a mutação em uma 

adaptação é uma necessidade para que a obra possa permanecer. Cortar, às vezes, é a 

maneira mais inteligente de adaptar um texto para a moral vigente. É preciso cortar o que 

não pode ser justificado ou atualizado. O corte também é uma maneira de seleção do que 

deve permanecer e do que deve ser valorizado na obra adaptada (FEIJÓ, 2010, p. 127). 
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Construção do novo texto 

 

Além das dificuldades de cortes e seleção de conteúdo, a questão mais desafiadora 

foi o trabalho de escrever propriamente o texto final do livro. Não existe manual para 

escrever um livro infantil. A dificuldade de saber a melhor forma de contar uma história 

transformando um ensaio antropológico em um texto infantil e de entendimento amplo é 

bem elevada. Talvez, principalmente, por causa das infinitas possibilidades para fazer 

este trabalho. 

A intenção foi “usar linguagem acessível, sem torná-la simplista ou 

simplificadora” (FEIJÓ, 2010, p.10). Era necessária uma linguagem adequada ao público 

infantil e ao tema do livro. Então, para fazer o trabalho de escrita do texto adaptado foram 

lidos diversos livros infantis, em sua maioria, dentro da faixa etária de 8 a 11 anos. Dentre 

esses livros os que se destacaram foram: Os fantásticos livros voadores de Modesto 

Máximo (2012), de Willian Joyce (Editora Rocco); Um garoto chamado Rorbeto (2005), 

de Gabriel Pensador (Editora Cosac Naify); Onde vivem os monstros (2014), de Maurice 

Sendak (Editora Cosac Naify); e Até as princesas soltam pum (2013), de Ilan Brenman e 

Ionit Zilberman (Editora Brinque-Book).  

Observando esses livros foi possível perceber que a construção de frases e o ritmo 

da narrativa se assemelhavam à língua falada, sem fugir do padrão formal. Não existe 

infantilização dos substantivos colocando-os no diminutivo e o emprego dos verbos na 

conjugação pronominal ou pronominal reflexiva é suprimido utilizando outras formas de 

construção de frases. Há uma seleção das palavras utilizadas nos textos com o objetivo 

de torná-lo acessível à faixa etária, porém, parece não existir um corte excessivo a fim de 

tornar a leitura demasiadamente fácil e sem desafios. Partindo desta análise, o texto 

começou a ser construído.   

 Antes de começarmos a nos aprofundar sobre as escolhas de linguagem, a tabela 

abaixo apresentará o texto final do livro Os Sonacirema para que o leitor possa ler, 

compreender e refletir sobre as decisões empregadas também.  

 

 Parte 1 - Um lado  Parte 2 - Outro lado 

1 Orietsarof já viajou e conheceu povos de 

todas as partes do mundo. Ele é um viajante-

(Sem texto verbal. Apenas ilustração.) 
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explorador. Achava que não poderia se 

surpreender com mais nenhum costume 

exótico até conhecer os hábitos e as práticas 

mágicas do povo Sonacirema. 

2 Os Sonacirema têm pelo menos um santuário 

em suas casas. Quanto mais santuários em 

casa, mais rica a família Sonacirema é. Dentro 

dele existe uma caixa mágica com uma fonte 

particular. Todo dia, cada membro da família 

pratica um ritual secreto em que curva a 

cabeça embaixo desta caixa mágica e passa 

por um processo de purificação com a água 

sagrada que cai da fonte. 

O banheiro nada mais é do que o local onde os 

moradores de uma casa tomam banho todos os 

dias. Eles entram em baixo do chuveiro, deixam 

a água cair e ensaboam o corpo. É assim que 

eles ficam limpos e cheirosos. 

 

3 As águas sagradas vêm do grande Templo da 

Água da Comunidade. Neste Templo, os 

sacerdotes fazem elaborados rituais para 

tornar o líquido puro. Em seguida, as águas 

são distribuídas pelas casas dos nativos por 

um maquinário curvilíneo altamente 

desenvolvido. 

Na maioria das cidades existem centrais de 

tratamento de água onde os funcionários 

limpam as águas por meio de diversos 

processos científicos e técnicos. Depois desta 

etapa, as águas são distribuídas pelo 

encanamento, chegando às torneiras e aos 

chuveiros dos moradores. 

4 Nessa comunidade existem vários 

profissionais especializados. Dentre eles está 

o Homem-da-boca-sagrada. Os nativos 

procuram este profissional uma ou duas vezes 

por ano. Nessas visitas, o Homem-da-boca-

sagrada, usando materiais e ferramentas 

assustadoramente mágicas, elimina as 

imperfeições de dentro da boca. O objetivo é 

impedir o apodrecimento dos dentes e atrair 

amigos. 

Os dentistas cuidam da saúde da boca e dos 

dentes das pessoas. É recomendado se consultar 

com ele, pelo menos, uma vez por ano para 

higienizar os dentes e manter o sorriso bonito e 

saudável. 

5 O encanto dos Sonacirema pelos dentes não 

acaba aí. Dentro do santuário da caixa mágica, 

eles praticam um ritual diário. Cada nativo 

movimenta um pequeno chumaço de cerdas 

na boca, banhado em um pó mágico com 

gosto de ervas. Um estrangeiro pode achar 

essa atividade desagradável, mas para eles é 

um ritual muito importante e quem não o 

pratica pode ser chamado de “porco”, 

expressão local para caracterizar alguém sujo. 

A saúde dos dentes é muito importante porque, 

além de manter o sorriso bonito, previne 

doenças. Desde criança se aprende a 

necessidade de escovar os dentes. Esse hábito 

mantém a boca e os dentes saudáveis e livres do 

mau hálito e das cáries. 

6 Dentre todos os profissionais especializados 

desse povo, os Curandeiros são os mais 

poderosos. Eles cuidam da saúde dos 

Sonacirema e seus serviços devem ser 

retribuídos com presentes valiosos. Os 

curandeiros escrevem uma carta, em uma 

linguagem antiga e secreta, indicando quais 

poções mágicas os doentes devem tomar para 

expulsar as doenças. Esta carta só pode ser 

decifrada pelos curandeiros assistentes, que 

trocarão o feitiço desejado por outro presente. 

Os médicos são profissionais muito 

reconhecidos dentro da sociedade. Eles cuidam 

da saúde da população e salvam vidas. Muitas 

vezes, eles receitam remédios para ajudar os 

doentes a se curarem. 
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7 Os curandeiros possuem um grande e 

importante templo chamado Latipsoh. 

Algumas cerimônias para o tratamento dos 

doentes só podem ser realizadas neste local. 

Para permanecer lá é necessário usar certos 

tipos de roupas: os pacientes, independente de 

serem homens ou mulheres, utilizam um 

vestido com uma grande fenda e uma pulseira 

ritualística, enquanto os curandeiros utilizam 

uma capa branca e um chapéu com elástico. 

Vários médicos trabalham em Hospitais. 

Quando acontece alguma emergência de saúde 

ou quando é necessário algum tratamento 

especial, o doente vai ao hospital. As roupas 

que os pacientes e os médicos usam são feitas 

para que eles não sofram nenhuma 

contaminação por alguma doença e nem 

contaminem ninguém. 

8 O cuidado com o corpo é muito importante 

para os Sonacirema e, por causa disso, eles 

praticam rituais bem estranhos. Alguns deles 

são praticados somente por homens. Todo dia, 

de manhã, os homens pegam um instrumento 

com pequenas lâminas e raspam os pelos do 

rosto. Os estrangeiros podem achar este ritual 

muito perigoso, mas é uma rotina comum e 

praticada com tranquilidade. O curioso é 

perceber que apesar dos meninos-ainda-sem-

pelos-no-rosto desejarem que os pelos 

apareçam o quanto antes, logo que começam 

a aparecer, os raspam. 

À medida que os homens crescem, a barba 

começa a aparecer. Depois que os pelos 

crescem, os homens geralmente se barbeiam 

toda manhã. Para muitos isso é uma rotina, pois 

os pelos crescem muito rápido. Mas alguns 

optam por não aparar a barba. 

9 A maioria dos rituais de cuidado com o corpo 

é praticada somente por mulheres. Os 

costumes especiais ocorrem quatro vezes por 

mês lunar em Templos de Beleza espalhados 

pela comunidade. A cerimônia mais praticada 

é o Esquentamento-de-Cocuruto. As mulheres 

colocam suas cabeças em pequenos fornos 

durante mais ou menos uma hora e, 

magicamente, seus cabelos se modificam. 

Elas ficam muito ansiosas para mostrar aos 

outros o resultado. Mas dizem que o ritual só 

se completa quando elas recebem algum 

elogio. 

Muitas mulheres gostam de cuidar da 

aparência. Elas vão a salões de beleza 

periodicamente e cuidam da pele, cabelos e 

unhas. Não são todas as mulheres que têm essa 

prática, mas as mulheres que gostam deste 

hábito se dedicam bastante para cuidar da 

beleza. 

10 Há muito ainda a ser estudado sobre os 

hábitos do povo Sonacirema. É importante 

perceber que a essência de seus rituais e 

crenças mágicas pode ter significados ainda 

desconhecidos. 

(Sem texto verbal. Apenas ilustração.) 

  

A seleção de palavras utilizadas no Um lado e no Outro lado foi muito importante 

na construção do texto e no efeito que se pretendia com cada lado da mesma história. No 

primeiro lado, no lado sob a visão de estranhamento, a seleção de palavras priorizou 

aquelas com cunho místico e quase religioso. Foram utilizadas palavras como: ritual, 

mágico, templo, santuário, feitiço, curandeiro, poção, secreto, sagrado e cerimônia. Elas 

foram usadas, assim como muitas delas foram utilizadas na tradução de Eduardo Viveiros 
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de Castro, para caracterizar e descrever algo, misterioso e, de certa forma, primitivo (se 

levarmos em conta a visão etnocêntrica de evolução cultural). Assim, o uso dessas 

palavras distancia o leitor da identificação com os costumes. A ideia passada é de que as 

cerimônias e rituais não parecem ser a maneira “certa” para os costumes, afinal são apenas 

crenças em feitiços e coisas mágicas que, na verdade, não têm valor real. Essa abordagem 

pode levar o leitor a refletir sobre o julgamento que emprega aos outros povos diferentes 

do seu ao considerá-los menos “certos” e desvalorizar os seus costumes. O objetivo é 

instigar o leitor a reconhecer o seu lado etnocêntrico e aprender sobre o relativismo 

cultural, mesmo sem usar essas palavras. 

Ao observar o efeito que a seleção de palavras causa ao ler a primeira etapa do 

livro, a seleção de palavras do Outro lado foi escolhida com cuidado também. As palavras 

com cunho místico e religioso foram deixadas de lado para darem lugar às palavras de 

cunho realista e objetivo. Foram utilizadas palavras como: científico, técnico, 

profissionais e remédio. Para fugir ainda mais da aura de crença e valorizar o tom 

assertivo, foi conferido mais peso nas construções de frases curtas e diretas, com a 

valorização dos verbos no tempo presente.  

Outra diferença proposital estabelecida entre as duas versões da história foi a 

distinta abordagem de alguns mesmos costumes, principalmente aqueles referentes aos 

cuidados com a beleza. No primeiro lado existe um olhar que generaliza todos os 

habitantes do mesmo gênero: Todos os homens se barbeiam. Todas as mulheres vão a 

salões de beleza e fazem escova térmica no cabelo. Todas as mulheres sentem necessidade 

de serem elogiadas. Essas frases e a sensação de generalização foram colocadas 

propositalmente no texto para destacar a ideia de que quando olhamos para algo antes 

desconhecido tendemos a generalizar as situações. O movimento simultâneo de 

aproximação e distanciamento serve para colocar o novo em perspectiva, provocando o 

leitor a se desprender dos pré-conceitos estabelecidos e ampliar sua capacidade de 

imaginação. Assim, a generalização pode ser repensada. Se olharmos com uma lente de 

aumento as mulheres brasileiras talvez possamos afirmar erroneamente que todas depilam 

as axilas. É a moda brasileira, afinal. Porém, se distanciarmos o zoom podemos ver que 

isso não é verdade. Este olhar serve para tantas outras situações e costumes. Então, por 

acreditar nesta tendência, optou-se por colocar algumas generalizações no primeiro lado 
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da história e relativizá-las no segundo lado em que o nativo explica os seus próprios 

costumes e tem uma perspectiva mais clara sobre o seu próprio povo.  

As escolhas de seleção de palavras, extensão do texto e a generalização foram 

tomadas visando uma maior distinção entre a história com a visão do estrangeiro e a 

história com a visão do nativo para, assim, reforçar os conceitos de etnocentrismo e 

relativismo cultural presentes no livro. O objetivo era construir um livro infantil relevante 

que levasse a mensagem de respeito às outras culturas, como mostra a reflexão de Paulo 

Meneses: 

As culturas são relativas: não há cultura, nem elemento dela, que tenha caráter 

absoluto, que seja, em si e por si, a perfeição. Será certa e boa para a sociedade 

que a vivencia e na medida em que nela se realiza e em que a exprime. Não há, 

pois um padrão absoluto para julgar “a priori” o certo e o errado, o belo e o feio 

entre as culturas, pois cada uma traz em si mesma seu padrão de medida 

(MENESES, 1999, p.22). 

 

Outra decisão fundamental adotada para escrever a adaptação foi a escolha da voz 

do narrador e do focalizador. Foi decidido manter a narração em terceira pessoa assim 

como é escrita na “obra primeira”. Como Genette (1972) apud Linden (2011) apresenta, 

um texto escrito em primeira pessoa não adota necessariamente o ponto de vista do 

personagem dono da voz, nem um texto em terceira pessoa impede que uma visão 

subjetiva seja exposta ou que o ponto de vista do personagem principal norteie a narrativa. 

O ponto de vista do narrador pode distinguir quem vê de quem fala. Logo, existem a voz 

do narrador e o focalizador da narrativa que podem não ser os mesmos. 

No livro Os Sonacirema a focalização do narrador em terceira pessoa é interna, o 

narrador adota o ponto de vista de um personagem, assim como Gérad Genette (apud 

LINDEN, 2011) descreveu. Orietsarof e o Sonacirema são, respectivamente, os 

focalizadores da primeira narrativa e da segunda narrativa. A partir da voz de um narrador 

em terceira pessoa, externo a história, o ponto de vista de Orietsarof é expresso na 

narrativa e é por meio desta visão que os fatos contados durante o texto chegam ao leitor. 

O mesmo acontece na segunda parte do livro: o narrador não faz parte da história, porém 

narra os fatos apresentados durante o texto sob a óptica de um Sonacirema, um morador 

da América, um nativo. Assim, estritamente de acordo com a proposta do livro, a visão 

estranhada é apresentada de um lado do livro e a visão nativa é apresentada no outro lado 

do livro.   
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 Por último, é necessária a elucidação do motivo de duas páginas do lado intitulado 

Outro lado não possuírem texto verbal. Tanto a ilustração da primeira página da segunda 

parte quanto a ilustração da última página são completas e autossuficientes. Foi entendido 

que qualquer texto verbal ficaria em segundo plano se comparado com o texto visual e 

não acrescentaria nenhuma informação relevante. A decisão de deixar somente o texto 

visual na primeira página do Outro lado foi uma decisão mais difícil de ser tomada do 

que a escolha sobre a última página. Foi decidido juntamente com o ilustrador, Vinícius 

Gerheim, e com a orientadora Andréia Resende que a ilustração remeteria à primeira 

ilustração do livro, em que o personagem Orietsarof está em cima de uma montanha 

olhando para o povo Sonacirema, abaixo. Nessa nova ilustração, esta mesma cena estaria 

retratada ao fundo da cidade Sonacirema, em segundo plano com o Orietsarof em 

tamanho menor, em cima da mesma montanha. Foi entendido que a mensagem da 

primeira página já estava dada. A ilustração mostra a mudança de ponto de vista, 

metaforicamente diminui a importância e o cunho de “verdade” da visão deste forasteiro 

e coloca a segunda narrativa no mesmo tempo, lugar e momento da primeira narrativa.  

Já a decisão sobre deixar somente a imagem de um espelho na última página do 

livro foi tomada mais facilmente. As frases pensadas para serem colocadas na última 

página pareciam supérfluas se comparadas à imagem do espelho e entregavam 

desnecessariamente o desfecho da narrativa. Nenhuma frase testada preenchia a intenção 

de fechamento do livro ou complementava a imagem do espelho. Elas apenas limitavam 

e influenciavam muito a interpretação do livro, sem dar autonomia ao leitor de compor a 

sua própria reflexão sobre o que foi lido na história. O espelho por si só já possui o texto 

visual para encerrar as duas histórias com um momento de reflexão sem que o signo 

verbal seja necessário ou seja imposta uma conclusão ao leitor. 

Considerações finais 

Apesar de ter sido uma tarefa longa e cheia de obstáculos e decisões difíceis como 

todo bom projeto editorial, a construção do livro, suas etapas, análises, escolhas, 

preocupações e cuidados resultaram não só em um livro-objeto, como sobretudo em um 

projeto que suscita incontáveis provocações, permitindo, assim, ao leitor uma leitura 

prazerosa e instigante. 
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