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RESUMO: O autor paraense Haroldo Maranhão é um escritor consagrado na escritura 

de romances, contos e novelas. No entanto, sua produção infanto-juvenil ainda é pouco 

explorada. Nesse sentido, o presente trabalho irá tratar da obra infantil dicionarinho 

maluco a partir de duas perspectivas: a desconstrução do gênero dicionário e a 

preocupação com a formação do leitor. Durante toda a sua vida de escritor, Haroldo 

Maranhão foi extremamente cuidadoso com suas obras e com a recepção de seus 

leitores. Segundo ele escrever para crianças era um grande desafio, pois criança é um 

ser muito inteligente. A obra visa brincar com o significado das palavras, gerar novos 

sentidos e renomear as coisas. O intuito do autor é o de estimular o senso crítico e 

prender um público tão sofisticado. Na obra o autor trata de valores éticos, da 

sexualidade infantil, da cultura e do cotidiano de uma forma bem humorada e leve, pois 

segue os princípios determinantes da literatura infanto-juvenil, como o otimismo e a 

sensibilidade estética. O escritor brinca coma semântica das palavras e permite, assim, 

uma leitura criadora por parte do leitor, desconstrói um gênero muito caro em nossa 

cultura, o dicionário, mas constrói nesse esvaziamento um leitor independente e livre, 

como o leitor que queremos. A escrita de o dicionarinho maluco é o empenho de um 

escritor que amou seu oficio, perseguiu com empenho as melhores palavras e sentiu-se 

responsável pela formação do leitor, pois como se sabe literatura infantil é o texto 

literário que leva em consideração o estágio cognitivo e o desenvolvimento infantil, mas 

que nada perde em valor estético e para obras consideradas para adultos. Por isso, a 

referida obra é um importante capitulo a ser desvendado e discutido para contribuir com 

os estudos críticos do escritor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Haroldo Maranhão nasceu em Belém do Pará no dia 7 de agosto de 1927, filho 

de João Maranhão e Carmem Lima Maranhão, teve uma infância diferenciada das 
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outras crianças de sua faixa etária. Morador do último andar do edifício onde se situava 

o jornal Folha do Norte, que tinha o avô Paulo Maranhão como proprietário, que 

empreendia duros artigos em seu periódico contra o então governador Magalhães 

Barata. Esse fato obrigou a ele e seus familiares a ficarem reclusos nas dependências do 

suntuoso prédio que abrigava a redação do jornal, assim cresceu junto ao irmão Ivan em 

um contexto de criatividade, imaginação e muita leitura. Assim, a leitura e o ato da 

escrita sempre foram de suma importância na vida do escritor. 

O universo jornalístico era tão relevante em sua vida que aos 13 anos, menino 

em calças curtas, como ele mesmo afirmava, já exercia a função de repórter policial da 

Folha do Norte. Em meados da década de 40, criou e dirigiu o caderno intitulado “Arte 

e Literatura” no mesmo jornal, sendo este de intensa relevância para a vida intelectual 

do estado e da região. 

Em 1948, com os amigos Benedito Nunes e Mário Faustino, também fundou e 

dirigiu a revista Encontro, que tinha como um de seus objetivos fulcrais a circulação de 

textos literários brasileiros. No início da década de 50 forma-se em direito e por vezes 

tentou advogar, no entanto, a afinidade pela literatura o fez abrir no final da mesma 

década a livraria Dom Quixote, que com o passar do tempo tornou-se um ponto de 

encontro entre os intelectuais paraenses. Em 1961 deixa o estado do Pará, fato que 

segundo ele tem grande relação com a sua trajetória de escritor. Desde a saída de Belém 

residiu em vários lugares como na cidade do Rio de Janeiro por mais de vinte anos, 

onde atuava como procurador da Caixa Econômica Federal, até se aposentar. Residiu 

também em Brasília e Juiz de Fora. Faleceu em 15 de julho de 2004 em Piabetá, interior 

do estado do Rio de Janeiro. 

A escrita para Haroldo era perseguida com muito rigor e entendida como um 

trabalho, como ele mesmo afirma em entrevista para o jornal o globo: “- Eu fui 

jornalista, advogado, funcionário da Caixa Econômica Federal. Sempre escrevi. Mas só 

me realizei mesmo quando larguei tudo e passei a me dedicar unicamente à literatura” 

(O LIBERAL, 1982). 

Para o autor escrever é algo trabalhoso, em especial quando se trata de obras 

literárias para crianças. Para ele escrever para criança era um trabalho "danado” para 

agradar um público tão exigente. Algo inacreditável de ser dito por um escritor tão 



 

 
 

renomado, vencedor do grande prêmio Guimarães Rosa de 1980 e do prêmio Vértice de 

1983 em Portugal. 

O dicionarinho maluco é uma é um dos primeiros contatos de Haroldo com o 

universo infanto-juvenil. O presente trabalho tem o intuito de demonstrar que a 

experiência deu certo e que a obra contribui com a formação do leitor devido o prazer 

do texto. 

 

 

DICIONARINHO MALUCO: A DESCONSTRUÇÃO DO GÊNERO A 

COSTRUÇÃO DO LEITOR 

 

Caberá nesse momento fazer um breve apanhado da organização estética da obra 

O dicionarinho maluco de Haroldo Maranhão. O livro possui 21 páginas e o foi 

ilustrado por Flávia Savary ilustradora carioca. Suas ilustrações acompanham todo o 

enredo da obra, e são desenhadas em preto, branco e amarelo a em alguns momentos 

deixa a desejar, pois representa fielmente o texto escrito e compromete a capacidade 

imaginativa e criadora. 

A obra é estruturada como um dicionário, pois nos trás o significado das 

palavras de nosso léxico, no entanto esse é estruturado fora da lógica normal e 

aproxima-se à prática de pergunta e resposta do universo infantil. Nesse sentido, ordem 

alfabética não existe como no exemplo a seguir:  

 

 
CRIANCINHA de um aninho anda em ziguezague feito barata tonta. 

TONTA é a pessoa que anda em linha reta quando não está com muito-muito 

sono, mas quando está com muito-muito sono parece criancinha começando a 

andar. 

ANDAR é ir de um lugar para outro, isso quando não se tropeça e cai. Mas 

não é ir de carro, de ônibus ou de metrô, mas andando, com os pés. 

PÉS é mais de um pé. (MARANHÂO, 1984,p.5) 

 

 

 A desconstrução do gênero dicionário fica evidente pela explicação dos verbetes 

e pela inclusão de novos significados. Nesse sentido, caberá um pensamento sobre o 

conceito de desconstrução aplicado a leitura da obra pois: 

 



 

 
 

 

O advento da escritura é o advento do jogo. O jogo entrega-se hoje a sim 

mesmo, apagando o limite a partir do qual se acreditou poder regular a 

circulação dos signos, arrastando consigo todos os significados 

tranquilizantes, reduzindo todas as praças – fortes todos os abrigos do fora-

de-jogo que vigiavam o campo da linguagem. Isto equivale, com todo o rigor, 

a destruir o conceito de “signo” e toda a sua lógica. Não é por acaso que esse 

transbordamento sobrevém no momento em que a extensão do conceito de 

linguagem apaga todos os seus limites (DERRIDA, 2006, p.8). 

 

 

Haroldo Maranhão joga com o signo verbal e reconduz para outro sentido 

palavras já conhecidas. A linguagem nessa perspectiva alcança um transbordamento, ou 

seja, a linguagem abrange um alcance maior. Assim, a desconstrução do gênero é uma 

reconstrução e preenchimento da linguagem que se aproxima da lógica infantil e a atrai 

esses leitores.  

A linguagem engendrada pelo dicionário é traída, mas nunca desvalorizada, 

muito pelo contrário o dicionário é o suporte e o ensinamento para que as crianças se 

aproximem da linguagem e tenham maior liberdade em nomear as coisas e nomear o 

mundo, pois a leitura do mundo precede a leitura da palavra (FREIRE, 1988). 

Desconstruir a escrita é construir o sujeito leitor e crítico e levá-lo ao gosto pela leitura. 

 

A LEITURA DE O DICIONARINHO MALUCO E A FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

A experiência de leitura passa antes de tudo por uma experiência de prazer. 

Segundo Roland Barthes 1987 o texto literário precisa antes de tudo garantir o prazer de 

quem o lê, o que gera contentamento e satisfação no leitor , por isso a leitura de O 

dicionarinho maluco é um exercício de criatividade e prazer estético. A obra em si 

preenche todos os requisitos de um texto que atrai o leitor, por isso a obra apresenta 

todos os atrativos para a leitura criadora. Defende-se nesse trabalho a noção de leitura 

como uma experiência prazerosa e capaz de conduzir o individuo a aprimorar sua 

experiência com a linguagem pois: 

 

 

O ato de ler é um processo mental de vários níveis, que muito contribui para 

o desenvolvimento do intelecto. O processo de transformar símbolos 

gráficos, em conceitos intelectuais exige grande atividade do cérebro: durante 

o processo de armazenamento da leitura. Coloca-se em funcionamento um 

número infinito de células cerebrais. A combinação de unidades de 



 

 
 

pensamento em sentenças e estruturas mais amplas de linguagem constitui, 

ao mesmo tempo, um processo cognitivo de qualidade especial.  Esse 

treinamento cognitivo consiste em trazer à mente alguma coisa anteriormente 

percebida, e em antecipar, tendo por base, a compreensão do texto 

precedente; a repetição aumenta e assegura o esforço intelectual 

(BAMBERGER, 2002, p. 10). 

 

 

A obra de Haroldo Maranhão permite além da desconstrução do gênero 

dicionário a possibilidade de se conhecer de forma mais ampla a semântica das palavras 

como nos exemplos a seguir: 

 

 

COISA é diversos tipos de coisas, aliás é tudo, tudo é coisa, um caderno, uma 

tesoura, um brinquedo, tudo, tudo a gente pode dizer: “ tira daqui essa coisa” 

(MARANHÃO, 1984.p.17) 

TIRA é a pessoa tirar fotografia. “O meu avô tira fotografia muito bem”. Ou 

tirar 1º. Ou 2º. lugar no colégio. Ou então roubar (MARANHÃO, 1984.p.14). 

 

 

Pode-se perceber que a desconstrução do gênero dicionário em nada tem de 

negativo ou que desvalorize o mesmo. Consiste em inserir novos sentidos ao léxico já 

conhecidos das crianças, por serem falantes de nosso idioma. Ao escrever a obra o 

dicionarinho maluco, Haroldo Maranhão, insere seu leitor em um jogo instigante de 

palavra puxa palavra. Assim, um dicionário invertido parte do pressuposto e do  projeto 

do escritor em formar um público leitor pois: 

 

 

De modo que, em suma o “o livro infantil”, se bem que dirigido à, é de 

invenção e intenção do adulto. Transmite os pontos de vista que este 

considera mais úteis à formação de seus leitores. E transmite-os na linguagem 

e no estilo que adulto igualmente crê adequados à compreensão e ao gosto do 

seu público (MEIRELES, 1984, p. 29). 

 

 

O dicionarinho maluco é antes de tudo uma obra adequada ao grau de 

compreensão e conhecimento das crianças. Ela contribui decisivamente para a formação 

do leitor, pois é um prazeroso contato com o universo literário, além disso, é um 

exercício de conhecimento com o idioma e uma experiência lúdica com o prazer do 

texto. 

 

 



 

 
 

O QUE SE ESPERA DE UM TEXTO LITERÁRIO PRODUZIDO PARA AS 

CRIANÇAS? 

 

Espera-se que, antes de tudo, um texto infantil atenda ao propósito do 

encantamento e do prazer da leitura. A partir desse momento alguns critérios para a 

escritura de uma obra de literatura infantil serão abordados, e materializados na obra de 

Haroldo Maranhão. 

O primeiro aspecto a ser tratado será a linguagem construída por Haroldo 

Maranhão. A linguagem tem que ser simples, pois leva em consideração o 

desenvolvimento cognitivo da criança, no entanto se a mesma for fácil não irá motivar o 

prazer na leitura. Por outro lado a linguagem não poderá ser empolada, pois gera 

repulsa, estranhamento e consequentemente o abandono da leitura e a perda do leitor em 

potencial. 

Outro aspecto que está diretamente relacionado com a simplicidade do texto 

infantil é a associação que se faz com a puerilidade. A puerilidade é um fator pouco 

valorizado em obras infantis, pois dá a entender um tratamento de ingenuidade para com 

as palavras a serem escritas para crianças. A puerilidade é, portanto, uma facilitação da 

linguagem e um desprestígio a capacidade leitora infantil: 

 

 

A puerilidade ainda do ponto de vista linguístico, é fruto de um engano. 

Podemos dizer que há dois tipos de domínio da língua, por parte do sujeito 

falante: o ativo e o passivo. A língua que usamos para nos comunicar, as 

construções e as palavras que empregamos, constituem o domínio ativo da 

língua. As construções e expressões que compreendemos, mas não usamos, 

formam o domínio passivo dessa mesma língua (CUNHA, 2003, p. 72). 

 

 

Nesse sentido, o texto de Haroldo Maranhão possibilita ao leitor infantil o 

contato com a língua ativa e passiva. Ativa quando o escritor já trás significados 

conhecidos, e passivo quando apresenta palavras capazes de serem pouco 

compreendidas, mas pouco utilizadas. Como percebemos no trecho: 

 

 

EMBRULHAR eu conheço dois tipos: enrolar presentes de aniversário e 

enganar as pessoas, passar pessoas para trás. “ O Beto embrulhou a irmã”, o 

que não quer dizer que o Beto enrolou a irmã num papel de presente e sim 

que passou a pobrezinha da irmã para trás (MARANHÃO,1984, p.11). 



 

 
 

 

 

No exemplo temos o escritor a apresentar sentidos conhecidos, mas também 

novos sentidos a serem compreendidos e por isso um acréscimo à formação da 

linguagem e da criticidade infantil. No mesmo exemplo apresentado encontramos outro 

aspecto delicado sobre literatura escrita para crianças: o tom moralizador. Quando 

Haroldo ensina o que significa embrulhar o outro é algo negativo ao mesmo tempo ele 

está falando de valores éticos e morais como não mentir. A seguir temos mais alguns 

exemplos sobre o ensinamento de valores éticos isentos de tom moralizador: 

 

 

MÃE? Mãe é fogo! Bem, é a pessoa que faz tudo – tudo para os filhinhos do 

coração e joga na cara da gente. É a mulher do pai. 

PAI é o homem da casa, que fala grosso e usa gravata, alguns até que não 

usam,  e que menino pensa que também e mas não é coisíssima nenhuma,  

assim como menina não e mãe e pai não é avô.  

AVÔ é um pai bem mais velho, o pai do pai ou pai da mãe, que sai de casa 

raramente, só anda de pijama e chinelos e vive lendo jornal (MARANHÃO, 

1984, p. 13). 

 

 

Aqui nesse momento o escritor apresenta os familiares que apresentam maior 

laço afetivo com a criança e ao mesmo tempo os valores morais de cada um. Por 

exemplo, quando diz “e que menino pensa que também e mas não é coisíssima 

nenhuma” sem tom moralizador Haroldo acaba definindo o papel da criança e seus 

pares na sociedade, valores como respeito e responsabilidade são apontados de forma 

velada e lúdica sem o peso da ordem e do tom moralizador. A obra de Haroldo permite 

ao leitor infantil a tirar suas próprias conclusões e se posicionar frente à realidade que o 

cerca.  

Assim, a obra de Haroldo é simples sem ser fácil, possui linguagem acessível 

sem puerilidade e ensina valores morais sem o tom moralizador, em resumo apresenta o 

que se tem de melhor para o universo infantil e contribui para a ludicidade e o otimismo 

do leitor infantil. 

 

 

E O QUE FALAR PARA AS CRIANÇAS? 

 



 

 
 

Uma discussão muito frequente nos estudos sobre literatura infantil é o que deve 

servir de tema para a literatura feita para crianças. Nesse sentido, é real a crença de que 

tudo pode servir de tema para a obra literária para crianças, pois assim como na 

literatura feita para adultos esta deverá abordar temas das mais variadas estirpes. O que 

mudará nessa relação será apenas a forma da linguagem trabalhada, que deverá ser 

simples como discutido anteriormente.  

Em o dicionarinho maluco, Haroldo Maranhão discute temas tabus como a 

genitália feminina e masculina: “MENINO é uma menina que tem peru” 

(MARANHÃO, 1984.p.8). Ou quando fala de diferenças sociais: “NATAL é a noite 

que o pai da gente pensa que engana os filhinhos com o papo bobérrimo de Papai Noel e 

deixa de madrugada presentes embaixo da cama, só que tem umas crianças que acordam 

de manhã e não tem nada embaixo da cama” (MARANHÃO, 1984.p.8). Falar sobre 

mentira e verdade: “MENTIRAS é dizer que se estudou quando não se estudou, dizer 

que é bonito quando é feio, que está gostoso quando está intragável. 

(MARANHÃO,1984.p.15).  

Para a literatura infantil tudo é possível de ser dito a uma criança desde que feito 

com o devido cuidado e zelo. O livro O  dicionarinho maluco assume e preenche nesse 

sentido os requisitos de uma obra literária infantil de excelência. Infelizmente a obra 

possui apenas uma edição e pode ser considerada uma obra rara na bibliografia de 

Haroldo Maranhão, pois adquirir um exemplar da obra não é tarefa das mais fáceis. O 

que podemos deixar como lição aqui é o alcance e a relevância que essa obra apresenta 

para literatura infanto-juvenil brasileira. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra O dicionarinho maluco de Haroldo Maranhão é uma obra de grande 

valor para a literatura infantil, pois estimula a formação do leitor, o prazer pela estética 

do texto literário sem perder a ludicidade esperada. Infelizmente é uma obra 

desconhecida, por isso o presente trabalho teve como principal objetivo apresentar a 

obra que foi a estreia de Haroldo como escritor infantil. Além disso, a obra possui tudo 



 

 
 

o que um texto infantil deve ter o lúdico e o otimismo, a simplicidade e a valorização da 

ética e da moral sem aprisionar as crianças com lições de moral. Os temas 

aparentemente simples falam de situações reais e presentes no cotidiano do leitor. Em 

suma a obra garante o prazer do texto e o prazer de ser e se descobrir como leitor da arte 

literária. 
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