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A grafia deste livro difere do padrão 
da norma culta pois representa o 
modo de falar do personagem Chico 
Bento, criado por Mauricio de Sousa.
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UMA MARAVIA DE VIAGEM

A história narrada neste livro é uma delícia de ler, porque tem todos os ingredientes 

das boas narrativas. Para começar, a gente reencontra Chico Bento, um dos personagens 

de Mauricio de Sousa mais querido pelos leitores. Como costuma acontecer quando 

revemos velhos amigos, percebemos alguns traços diferentes em Chico, que neste livro 

ganha corpo por meio das belas ilustrações de Rosinha. Mas também logo nos deparamos 

com aquelas características tão conhecidas dele: a inteligência, a simpatia, a curiosidade. 

O reencontro fica ainda mais feliz quando Chico começa a falar, porque a linguagem 

que ele usa é tão marcante como seu chapéu de palha. Mauricio de Sousa, que gosta de 

se definir como caipira, deu ao personagem a linguagem de sua região de origem, no 

interior de São Paulo. O falar do menino é cheio de sons e sentidos que lembram as 

doçuras da roça, o ritmo tranquilo dos ribeirões. Nas figuras dos garotos da Vila Abobrinha 

estão concentrados e condensados diversos elementos que tornaram a figura do caipira 

tão popular, como o bom humor, o afeto, o amor pela natureza, os costumes.

A história começa com Chico passeando pelo campo, como em tantas outras de suas 

aventuras. Ele procura um lugar especial e secreto; uma gruta, que é só dele. Grutas 

costumam lembrar mistérios e tesouros ocultos, como os de Ali Babá; por isso, é com 

muita expectativa que os leitores veem Chico passar, sem o menor medo, pela estreita 

“boca” que leva a seu esconderijo. O aparente isolamento do menino e a escuridão em 

torno dele aumentam a tensão da narrativa: o que acontecerá no interior da caverna, que 

parece tão perigosa? Por que os pais de Chico não podem saber que ele a visita? Como 

ele descobriu lugar tão ermo? O que ele guarda lá dentro?

Aos poucos, os segredos e tesouros da gruta vão se revelando. No interior daquele 

espaço, bonito como uma “igrejona”, Chico Bento tem encontros surpreendentes e vive 

momentos emocionantes, cujo significado maior ele apenas vislumbra. Os leitores adultos 

identificarão com rapidez o verdadeiro local onde ele se encontra, justamente no dia de 

seu aniversário de sete anos. Estiveram em cavernas parecidas e entenderam a viagem 

que ele começará a fazer. Já as crianças que lerem a história provavelmente sairão dela 

carregando encantamento e perguntas, muitas perguntas, tal qual acontece com Chico. 

E isso é ótimo! Viver é buscar respostas, não é mesmo?

Chico Bento, sete anos reúne o melhor da narrativa feita com palavras e imagens, um 

enorme respeito pela subjetividade infantil e aquele lirismo que é tão difícil de produzir e 

tão fácil de achar nos quadrinhos de Mauricio de Sousa. Esta adaptação da história 

originalmente publicada em 1982, no gibi Chico, é parecida com a gruta do menino, 

porque reserva belezas para quem já esteve nela e também para quem vai visitá-la pela 

primeira vez. Como diriam na Vila Abobrinha, “é uma maravia”.

Cilza Bignotto
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Numa manhã ensolarada na Vila Abobrinha, 

Chico Bento se aventura por um morro das 

redondezas. Depois de pular algumas pedras,  

ele avista seu alvo, uma gruta:

— Dá um poco di trabaio pra passá, mais  

aqui dentro é essa maravia!
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Emocionado, Chico Bento contempla o lugar:

— Parece inté uma igrejona, di tão bunita! 

Mais agora vamo dá as vorta di sempre! Pena  

qui num posso mostrá essa gruta pro pai i pra 

mãe! A mãe num ia dexá eu andá por aqui! Ia 

achá tudo pirigoso! O pai, intão, num ia consigui 

passá pela boca da gruta!
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Depois de caminhar por um tempo lá dentro, Chico  

se aproxima de uma caverna.

— Ô di casa! Quem tá por aí hoje?

— É ocê, Chico? — responde um homem idoso.

— I quem haveria di sê? Afinar, esta gruta é minha!

— Ah, minino isperto! Tá pulando inguar um azougue, hein?

— Bença, meu bisavô Firmino! — diz Chico, beijando a mão 

do simpático velhinho.
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