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Será que existe, de verdade, 
um cerrado, cujos caminhos 
se cruzam e onde as pessoas 
adultas se perdem?

Será que existe um lugar 
como o sítio do velho Amis, 
com iaras, negrinhos-d’água, 
e onde mora, no fundo do rio, 
o Minhocão?

Aliás, será que existe gente 
tão boa como Amis ou Siá Frô?

Existirá uma palavra 
poderosa, capaz de desencadear 
os mais inesperados 
acontecimentos?

A menina Ade, o menino 
Andriel e você estão juntos 
nessa aventura.

Talvez até descubram uma 
maneira simples de voar.

O projeto original que Ivens e Marcelo conce-
beram para “Uma maneira simples de voar” esperou 
quase duas décadas para ser publicado.

As ilustrações coloridas ficaram adormecidas, 
no ateliê de Marcelo, por 17 anos. Agora, a edito-
ra Entrelinhas lança a edição dos sonhos do autor 
e do ilustrador, cuja intenção ficou aprisionada no 
primeiro boneco da publicação, que montei em 1989, 
a partir das fotos das ilustrações e do texto fotocom-
posto, fixados com cola de sapateiro. Naqueles anos, 
dedicava-me ao jornalismo e não pensava em editar 
livros.

Desde então, o domínio tecnológico nas áreas de 
comunicação e informática avançou com velocida-
de perturbadora, e a produção editorial brasileira e 
mato-grossense – conectadas dentro de suas possi-
bilidades –, se transformaram.

Marcelo acredita que era, exatamente, esse o mo-
mento aguardado pelos personagens do livro – que 
vivem em uma dimensão próxima, mas distante.

O envolvimento com estes dois artistas-artífices, 
em seus delírios de criação e êxtase, encerrados no 
ateliê ou mergulhados na amplidão ilimitada das 
chapadas, cerrados e pantanal, certamente desperta-
ram em mim uma semente. O desejo de voar.

Nunca esqueci a estória, os personagens, as ilus-
trações, os devaneios do grande poeta, o perfeccio-
nismo do ilustrador. Ficou o desejo de compartilhar 
a importância e o significado expressos por Amis 
e Ade: um presente de Ivens e Marcelo para cada 
criança – grande ou pequena – ao alcance dos seus 
olhos e pensamentos.

Maria Teresa Carrión Carracedo
Editora

IV
E

N
S C

U
IA

B
A

N
O

 SC
A

FF  •  M
A

R
C

E
LO

 V
E

L
A

SC
O

   ma maneira 
simples de voar
U

2263967885879

ISBN 978-85-87226-39-6



1



2 3

Uma maneira  
simples de voar

Ivens Cuiabano Scaff

Ilustrado por 
Marcelo Velasco



4 5

SumárioCopyright © 2006 by Ivens Cuiabano Scaff e Marcelo Velasco 

Maria Teresa Carrión Carracedo

Helton Pereira Bastos

Ronaldo Guarim

Domingos Vieira de Assunção

Ricardo Miguel Carrión Carracedo

Editora e designer gráfico 

Chefe de arte

Tratamento de imagens

Revisão

Fechamento de arquivos

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Scaff, Ivens Cuiabano
Uma maneira simples de voar / Ivens Cuiabano  

Scaff ; ilustrado por Marcelo Velasco. --  
Cuiabá : Entrelinhas, 2006.

ISBN: 978-85-87226-39-6

1. Literatura infanto-juvenil  I. Velasco, 
Marcelo.  II. Título.

06 - 2015 CDD - 028.5

Índices para catálogo sistemático:

1. Contos : Literatura infanto-juvenil    028.5
2. Contos : Literatura juvenil    028.5

 
1ª Reimpressão 2017

CARRIÓN E CARRACEDO LTDA. 
Av. Senador Metello 3.773, Jardim Cuiabá • Cep: 78.030-005 – Cuiabá, MT, Brasil 

Tel: (65) 3624 5294 / 3624 8711 • www.entrelinhaseditora.com.br • e-mail: editora@entrelinhaseditora.com.br 
Impresso no Brasil

O cerrado dos caminhos que se cruzam,   8
A menina perguntadeira,   12
O velho que respondia,   15
A chuva,   19
A memória dos peixes,   21
A vida das espumas,   22
Estórias de Amis,   24
O povo da água,   26
O acidente,   30
O menino Andriel,   33
A floração das mangueiras,   35
No meio do rio,   36
Começa a busca,   38
A palavra poderosa,   40
O minhocão,   42
Uma fita de cabelo e uma velha,   44
Uma velha, uma vela e uma cuia,   46
Preparando o banho,   48
Hora de acordar,   52
O touro azul,   54
Uma maneira simples de voar,   57
História da obra, segundo o autor,   60
O ilustrador e o autor,   62



6 7

Uma vez, no Rio de Janeiro, uma senhora me 
disse que, quando era pequena, em Cuiabá, cos-
tumava passear, com sua melhor amiga, sob as 
frondosas árvores do Morro da Prainha, beira 
do riacho Maranhão.

Seu nome era Lélia e sua melhor amiga, Lu-
cina, minha mãe. Dedico este livro a essa ami-
zade.
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É fácil. Pode parecer difícil. Mas não é. Assim como quase todas as 
coisas. Se você olhar bem, conhecer, o que parecia confuso fica claro.

Por isso, se você não conseguir no início, não tenha pressa. Volte 
todo o caminho e comece tudo de novo. É que a paisagem vai mudan-
do. Constroem uma casa aqui. Uma rua ali. Derrubam uma árvore. 
Pronto! Você não reconhece mais nada.

O cerrado dos caminhos que se cruzam
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Você vai andando. Tem uma encruzilhada. Nem adianta dizer. Vai 
por aqui ou vai por ali. Porque, logo adiante, a estrada se divide de 
novo, e de novo. E de novo.

Vai ter hora em que você vai achar que já passou por aquele cami-
nho. Ou mesmo que está voltando. E pode até estar.

Pois este é o cerrado dos caminhos que se cruzam.
Pras crianças é mais fácil. Elas vão passando fácil por baixo dos es-

pinheiros. Enquanto os grandes ficam muito arranhados e têm que 
andar encurvados.

O segredo desse lugar é que ele só tem uma entrada e uma saída.
Então, pode até demorar, mas se não parar de caminhar, você acaba 

saindo. E aí você já está pertinho do sítio.
Agora. Claro que se você souber um segredo fica mais fácil.
Acontece que o velho que mora no sítio gosta muito de banana 

frita.
Aí é só chegar no cerrado na hora do almoço e ir seguindo o cheiri-

nho que, logo, logo, você está lá.
Foi assim que aconteceu com a menina Ade. E é esta a estória que 

vou contar.

Por isso, não desanime. Você segue no rumo daquelas olarias velhas. 
Agora, lá, só existem aquelas lagoas fundas, cheias de aguapés e sa-
pos.

Você pode até perguntar pra saparia. Eles vão responder:
— Não sei, não sei.
Mas não é verdade. Não que os sapos sejam mentirosos. É que eles 

acham que, assim, a música que cantam fica mais bonita.
— Sei lá, sei lá.
Eles vão responder assim. Mas sabem. É só você agradá-los um pou-

quinho. Quem é que não gosta de uma atençãozinha.
Eles ficam todos solícitos.
— Sei sim, sei sim.
E a saparia fica desesperada. Cada um querendo ensinar melhor que 

o outro.
— Por aqui.
— Por lá.
— Por aqui.
— Por lá.
Aí você escolhe. Ou vai por aqui. Ou vai por lá. E chega no cerrado. 

Igual a todo cerrado. Tem angico. Tem lixeira. Coroa-de-frade. Man-
gava e piqui.
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