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DCOMPORTAMENTO

ÉARTEOU
ÉTERAPIA?

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Formada em Design de
Produtos pelo Centro Uni-

versitário Belas Artes, de São
Paulo, Ana Baccaro costuma
dizer que desenha desde que
se entende por gente.

“Minha brincadeira quan-
do pequena era pedir para a
minha mãe falar quais os bi-
chos que eu deveria dese-
nhar. E os melhores presen-
tes de Natal eram lápis de cor
e folhas de sulfite”, lembra.

Apesar de criar várias
obras coloridas, a sua paixão
são desenhos em preto e bran-
co. “Sou apaixonada por esse
contraste. Olho sempre as co-
res e tento reproduzí-las nos
detalhes dos desenhos que

crio, mas em PB”, diz.
Entre as suas ilustrações

favoritas, estão aquelas feitas
com nanquim. “De longe pare-
ce xilogravura (técnica na
qual se utiliza o entalho em
madeira para reproduzir um
desenho no papel), mas feita
à mão”, afirma.

Obras. Seu portfólio inclui
trabalhos para o CenterVale
Shopping (moringas para o
Dia das Mães e tulipas ilustra-
dos para o Dia dos Pais); o
livro “O Quebra Nozes” para o
Colinas Shopping; moringas
para a operadora de telefonia
Claro; cartões de Natal para o
GACC (Grupo de Assistência
à Criança com Câncer) e uma
linha de estampas. l Ana Baccaro, responsável pelo ‘O Vale Encantado’, que sai domingo
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O assunto parece velho, mas fato é que os
livros para colorir continuam ocupando as
quatro primeiras posições no ranking dos
mais vendidos em todo o país. Segundo lista
do site Publishnews, “Floresta Encantada” e
“Jardim Secreto”, ambos da editora Sextan-
te, e “Fantasia Celta” e “Jardim Encantado”,
editados pela Alaúde, garantem do primeiro
ao quarto lugar.

Somados, eles venderam mais de 110 mil
exemplares por aqui, enquanto os outros
livros de não-ficção da lista -- 15 no total --,
somados, mal ultrapassam 16 mil vendas.

O fenômeno atingiu principalmente as mu-
lheres, principal público das obras. Mais do
que adultos querendo reviver a experiência
da infância, o público consumidor é compos-
to por adultos estressados.

“Tenho lido bastante sobre o assunto. O
ato de pintar é um trabalho antietresse. Hoje

em dia, as coisas vêm muito prontas para nós,
não é preciso exercitar qualquer tipo de traba-
lho manual. O estímulo aparece quando há
crianças envolvidas, como filhos pequenos.
É quando os pais, para ajudá-los, acabam
dando vazão a esse gosto pela pintura”, afir-
mou a designer Ana Bacaro, de Jacareí, adep-
ta do desenho como terapia.

Febre. Para ela, ainda, o “boom” dos livros
para colorir é fruto de uma boa aposta das
livrarias e um marketing forte. “Esses livros
foram lançados há algum tempo. E só agora é
que viraram febre. Ainda que seja algo bom,
que faz bem para as pessoas, acredito que
seja um modismo”, afirmou.

A febre pelos livros, inclusive, impactou
diretamente a venda de lápis de cor. Segundo
Emerson Gamarra, gerente de compras da
rede Kalunga, os comerciantes não estavam
preparados para tamanha procura.

“Durante o período de volta às aulas, que
costuma ser a melhor época para o comércio

de lápis de cor, nossas vendas cresceram
15%. Já em abril, o crescimento foi de 135%. E
só não foi mais porque faltou produto a partir
do dia 15”, afirmou ele em entrevista ao
portal UOL.

Encarte.No Dia das Mães, O VALE publica a
primeira parte do encarte “O Vale Encanta-
do”, com um desenho para que o leitor possa
experimentar a pintura como um momento
antiestresse. Os desenhos exclusivos em pre-
to e branco, produzidos por Ana, trazem
como referências plantas dos campos.

“Acredito que flores e folhas são elemen-
tos de todo o mundo, diferentemente de
casinhas e personagens humanos, que po-
dem tornar a ilustração muito infantil”, disse.

Para garantir o relaxamento e aproveitar o
momento de pintura, basta escolher o mate-
rial a ser usado (lápis de cor, giz de cera,
canetinha e aquarela) e um lugar tranquilo e
agradável para se dedicar à arte. No mais, só
definir a combinação ideal de cores. l
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