
Advertida pela minhoca sobre o gosto de papel da comida, 
a vaca entrou em crise. Então o quintal, a grama, ela 
mesma e os outros animais só existem sobre a página? 

Serão todos personagens de um livro, seres iludidos por 
uma vida de fachada? Atormentada pela dúvida, a vaca deixa 
de comer e perde um chifre, a cauda, as manchas. Mas nem 
tudo está perdido: há muitas maneiras de existir e, às 
vezes, a leitura pode abrir caminho para a realidade.

Agora a vaca só rumina com a cabeça. Advertida pela 
minhoca sobre o gosto de papel da comida, ela perdeu 
o apetite. Se a grama é de papel, talvez a própria 
vaca e os outros animais só existam sobre a página, 
como personagens de um livro. No entanto, duvidar 
da própria existência não é prova de que estamos 
pensando e, portanto, existimos? Ou tudo não passa de 
ilusão? Ilusão ou realidade, uma coisa é certa: duvidar 
é mais interessante do que manter o focinho rente ao 
chão, dia após dia, sem reparar no gosto das coisas.

Mas a vocação para a dúvida não será mais 
apropriada à filosofia que à literatura? Os dois 
caminhos não se excluem, como bem demonstra a 
autora deste livro. Livremente inspirada em O discurso 
do método, do filósofo René Descartes, Nathalie Hense 
parodia determinadas ideias do racionalista francês 
de uma perspectiva infantil. Assim, a discussão sobre 
a falsidade das sensações, sobre as incertezas do real 
e sobre a finitude do mundo retoma aqui questões 
afinadas com a curiosidade e a inquietação das crianças. 

Para Lou, Vadim e Marc,  
que existem de verdade, com força. (N. H.)

Para Anne e meus pais. (J. M.)

Conforme explica a autora, o livro nasceu da vontade 
de oferecer às crianças um espaço de expressão para 
essas questões existenciais, de natureza filosófica, 
que as intrigam desde muito cedo, antes de constituir 
objeto de aprendizagem em sentido estrito.

 Aos passos da dúvida metódica propostos por 
Descartes, Nathalie acrescenta a reflexão acerca do 
estatuto da ficção e do papel da leitura. Para tanto, ela 
conta ainda com o humor e a arte de Julien Martinière, 
que, a fim de representar os personagens, o cenário, 
a ação, põe em xeque a ilusão realista, enfatizando a 
materialidade das imagens e todo o artifício empregado 
em sua construção.

NatHalie HeNse trabalha como redatora publicitária durante o 
dia e, no restante do tempo, cuida dos filhos como uma mãe zelosa 
de oito braços. Sonhando ser poeta desde pequena, só depois de 
adulta passou a se dedicar à literatura. Nathalie mora em le Raincy, 
a 13 quilômetros do centro de Paris, na França. No Brasil, publicou 
também o álbum Chega de rosa!, por edições sM, em 2013. 

julieN MaRtiNièRe nasceu em Châtellerault, França, em 
1978. Formado pela École européene supérieure de l’image 
de Poitiers, estreou como ilustrador de livros para crianças em 
2006, justamente com este livro. além de colaborar com diversas 
editoras francesas, Julien é também professor de desenho no 
atelier 2, em Villeneuve-d’ascq, França.

Nathalie Hense   Julien Martinière 
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Com o focinho rente à grama, 
que a manhã cobria de bruma, 

a vaca mastigava sem trégua. Ao 
longe, o elefante agitava as orelhas. 

Em torno tudo estava calmo,  
quando um minúsculo montinho de 
terra se elevou entre os cascos da vaca, 
tocando de leve seu focinho.  
Do montinho saiu uma minhoca.

– Você não acha que a terra  
está com um gosto esquisito de papel? 

– perguntou a minhoca à vaca. – Que gosto 
tem a grama que você mastiga? 

– Ora, o de sempre.

– Experimente mais uma vez, saboreando melhor. Você 
não sente gosto de papel?

A vaca quis ter certeza.
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