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O TIO ELEFANTE
Houve uma tempestade.
O barco não voltou. A mãe e o pai
desapareceram no mar.
Fiquei sozinho. Sentei-me na cama,
com as cortinas corridas.
Ouvi a porta a abrir-se.
– Olá, eu sou o teu tio Elefante
– disse uma voz.
Ternura e sensibilidade são algumas das emoções que se
desprendem desta narrativa intimista, numa obra que é
um clássico imprescindível da Literatura Infantil de todos
os tempos. O pequeno elefante passa algum tempo com o
seu tio, que vai mitigando, à base de contos reparadores,
canções divertidas e jogos de palavras, a tristeza causada
no seu sobrinho pelo desaparecimento dos seus pais.
Esta história doce, com final feliz, está estruturada em
nove capítulos, que seguem uma fórmula circular e são
complementados pelas ilustrações do próprio Arnold Lobel:
realistas, simples, com cores suaves e claros-escuros, a
acentuar as formas robustas dos protagonistas. De
destacar ainda, é a habilidade literária do autor para tratar
o texto com estilo e elegância: “Tenho mais rugas do que
todas as folhas de uma árvore. Tenho mais rugas do que
todos os grãos de areia de uma praia. Tenho mais rugas
do que todas as estrelas do céu”, diz o Tio Elefante.
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■ Temática: os laços familiares entre um
tio e o seu sobrinho
■ Idade recomendada: a partir dos 5
anos
■ Aspectos a destacar: clássico da
Literatura Infantil de todos os tempos; do
autor e ilustrador de “Contos de ratinhos” e
de “O porquinho” (KALANDRAKA); índice de
capítulos: O tio Elefante abre a porta - O tio
Elefante conta os postes -O tio Elefante
acende um candeeiro - O tio Elefante saúda
a madrugada - O tio Elefante sente-se
emperrado - O tio Elefante conta uma
história - O tio Elefante veste as suas
roupas - O tio Elefante escreve uma canção
- O tio Elefante fecha a porta
■ Aplicações: iniciação à leitura; fábula
moderna; relações familiares; animais
humanizados

