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grande site. E, entre recordações e invenções de todo tipo, elas nos 

falaram sobre algo muito importante na vida delas: os livros. Primeiro, 

os livros feitos de vozes, das mães, dos avós, dos professores, que, ao 

contarem histórias para as crianças, mostraram o caminho de entrada 

para a imaginação. Depois, os primeiros livros de papel, essa imensa 

descoberta de um novo universo. Por fim, as chaves para todas as 

bibliotecas do mundo. 

Que livros foram esses na vida de cada autor? Onde eles foram 

encontrados? Onde foram lidos? Como e por que foram tão impor-

tantes? Dentro da história de cada um dos artistas nos deparamos 

com a história de muitos livros. E é isso que você vai encontrar nesta 

publicação. Vire a página e caminhe conosco pela trajetória de leitura 

de Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Tatiana Belinky, Marina Colasanti, 

Angela-Lago... e muitos outros. 

Museu da Pessoa
 www.museudapessoa.net

Memórias da literatura infantil e juvenil
 www.memoriasdaliteratura.art.br

Apresentação
A literatura infantil e juvenil brasileira está repleta de livros que 

narram parte das memórias de seus autores. Como não se lembrar 

de Bisa Bia, Bisa Bel, de Ana Maria Machado, ou Por parte de pai, de 

Bartolomeu Campos de Queirós, ou ainda Os meninos morenos, 

de Ziraldo , entre tantos outros? Memórias da terra natal, dos amigos da 

infância, das escolas, dos pais e avôs – tudo isso sempre serviu como 

fonte de inspiração para os artistas. Unindo essas tantas recordações 

com a imaginação, escritores e ilustradores recriaram pedaços de seu 

passado e criaram novas e deliciosas histórias. 

Assim também é a memória de cada um de nós, uma mistura do 

que fizemos com o que queríamos ter feito. É por isso que as memó-

rias das pessoas atraem tanto o Museu da Pessoa, porque é nelas que 

encontramos a realidade recheada de imaginação e de emoção. 

Em quase duas décadas de trabalho já ouvimos milhares de histó-

rias de vida. Com base nelas, pudemos entender vários brasis, reais e 

possíveis. Então, por que não ouvir também as memórias de gente 

que cria histórias para as nossas crianças e jovens? Por que não 

co nhecer   as memórias de quem instiga os sonhos infantis e juvenis?

Foi dessa vontade que surgiu o projeto “Memórias da Literatura 

Infantil e Juvenil”. Durante o ano de 2008 entrevistamos mais de qua-

renta pessoas cujo maior dom é criar fantasias. Todas essas entrevis-

tas completas, com mais uma porção de informações, formaram um 

m
em

ó
ri

as
 d

a 
lit

er
at

u
ra

 i
n

fa
n

ti
l 

e 
ju

ve
n

il



Sumário

Ana Maria Machado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Angela-Lago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Bartolomeu Campos de Queirós . . . . . . . . . . .  29

Cláudio Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Edy Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Eliardo França . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   59

Fanny Abramovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Jorge Miguel Marinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

Lalau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

Luiz Antonio Aguiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Luiz Galdino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Marina Colasanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Mary França . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

Mirna Pinsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139

Pedro Bandeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

Ricardo Azevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

Ruth Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169

Sonia Junqueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179

Tatiana Belinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189

Ziraldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199

memórias da literatura infantil e juvenil



9

ana maria machado
Os leitores de Ana Maria Machado  
já conhecem a linguagem simples e 
próxima do oral presente em sua obra. 
Autora, entre mais de uma centena de 
livros, de Bisa Bia, Bisa Bel, A jararaca, 
a perereca e a tiririca e O mar nunca 
transborda. Ana Maria buscou sempre 
escrever com a linguagem do coti diano, 
o português falado nas ruas. Essa 
preocupação tem origem lá nos 
antepassados dela... 
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Tempo de ouvir histórias

A família da minha mãe nós víamos no verão ou nas férias de julho, 

no Espírito Santo, pois meus avós moravam em Vitória. Eles tinham 

uma casa de praia em Manguinhos, uma vilazinha de pescadores que 

ficava longe da capital. Hoje a gente chega lá em vinte minutos por 

estrada asfaltada. Naquele lugar pequenininho, naquele tempo, não 

tinha luz elétrica. A casa era de taipa, o telhado de palha, não tinha 

forro. De um quarto via-se o outro. 

Dormíamos todos os primos – os meninos num quarto, as meninas  

no outro – em esteira ou colchão no chão, ou em rede. Jantávamos 

cedo, enquanto tinha a luz do dia, porque depois era só lampião, lam-

parina ou vela. Depois do jantar, sentávamos na va randa. Em noite de 

lua, atravessávamos o quintal, sentávamos na praia e fazíamos foguei-

rinha. A fogueira era muito útil, pois a fumaça  espantava os mosquitos . 

E ficávamos cantando, contando caso, conversando. 

Essa era também a hora de vovó contar história, rodando em 

volta  da fogueira. Às vezes um tio ou outro contava também. Quando 

tinha pouca gente, por causa da chuva, por exemplo, era só vovó 

quem contava. Nas férias de julho não ia quase ninguém lá, só alguns 

primos. Mas eu sempre ia porque adorava ouvir histórias, principal-

mente quando ela contava deitada na rede, a gente no colo dela, 

balançando. A corda rangia e ela começava: “Era uma vez, há muitos 

e muitos anos...”. 
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Desde a infância, Ana ouviu histórias contadas por seus avós. O avô materno deixou  

de ser peão em uma fazenda para se tornar reitor de faculdade e a avó, mesmo sendo  

filha de barão, foi analfabeta até o marido lhe ensinar a ler.

Ana percebeu que a cultura literária estava distante do dia a dia da população, e achou 

temerário tratar a literatura como cultura apartada da maioria, afastada da vida cotidiana.

Por isso, quando começou a escrever para crianças, na década de 1960, na antiga revista 

Recreio, procurou unir a estrutura complexa de uma obra literária à linguagem oral, familiar, 

inteligível a todos . Com esse pensamento, escreveu e publicou seu primeiro livro, em 1977, 

Bento que bento é o frade, a que se seguiu uma série de publicações de histórias que já 

estavam prontas, na gaveta.

Seus escritos são especialmente dedicados aos jovens. Seus livros ajudaram a transformar  

a literatura infantil e juvenil brasileira na década de 1970, tratando de novos temas, com  

uma linguagem mais leve. 

Depois de mais de trinta anos de carreira, em 2000 Ana Maria Machado recebeu o prêmio 

Hans Christian Andersen e, em 2001, o Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, 

pelo con junto de sua obra. 

Ana Maria Machado
21/12/1941 – Rio de Janeiro (RJ)
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Meu pai também gostava de nos mostrar as figuras de livros que 

eram difíceis de ler. Por exemplo, um Robinson Crusoé de oitocentas 

páginas: ele contava um pouco da história a partir da ilustração. E 

minha mãe contava histórias para os meus irmãos, menores que eu. 

Ela lia para eles e eu ouvia junto, e às vezes ela dizia para mim: 

“Continua ”, e passava a fazer outra coisa. Eu me lembro bem desse 

Natal, quando descobriram que eu sabia ler. Como eu faço anos no Natal , 

tinha sempre essa coisa do presente especial, e qual era o meu presente  

especial? Ter um livro só para mim. 

Leitura e liberdade

Ganhei Reinações de Narizinho, que me dava a sensação de estar 

ficando  adulta: “Sou capaz de ter um livro só meu, para eu ler sozinha ”. 

Eu fazia questão de ler sozinha. E Reinações de Narizinho é um livro 

fantástico para isso, pois, além de abrir um mundo, ele tem conti-

nuação . Então, fui lendo Monteiro Lobato um atrás do outro. Levei 

muito tempo  nessa leitura. Lia Monteiro Lobato antes, durante e de-

pois do período em que moramos em Buenos Aires. Eu e meus irmãos . 

A gente  lia e relia, coloria as figuras que estavam em preto e branco; 

enfim, tinha um monte de atividades em torno do livro. Também  con-

versávamos sobre as histórias de Lobato, pois eram livros que meus 

pais tinham lido. Então, a gente tinha muito o que conversar com eles. 

Ninho de leitores

Comecei a ler no jardim de infância. Quando eu tinha cinco anos, 

a professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe, sobre a 

festa de fim de ano. Na hora que peguei o bilhete, olhei aquilo, virei 

para ela e disse: “Não quero vermelho, quero amarelo”. Ela ficou 

espantadíssima  de ver que eu sabia ler e estava pedindo para ela 

comprar  papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho. Então, 

ela mandou chamar mamãe ao colégio para dar uma bronca nela, 

dizer que aquilo era um absurdo, que não se puxa uma criança 

da quela   maneira, que aquilo fazia mal, porque essa era a concepção 

que se tinha naquele tempo. 

Eu tinha aprendido a ler porque vivia em um ambiente leitor: meu 

pai era jornalista, chefe de redação de um jornal, recebia um monte 

de jornais em casa todo dia. Ele dizia: “Vai lá e pega o Correio da 

Manhã ”. “Passa-me O Dia.” “Dá-me o Diário da Noite.” Eu conheci 

os logotipos primeiro. E para explicar isso para a professora? Mamãe 

não sabia que eu sabia ler. Ela disse que lembrava que alguém tinha 

me ensinado e que ela e papai tinham me ensinado as letras, os sons – 

naquele tempo não se chamava “fonema”. Às vezes eu perguntava 

para ela: “Ch como é que faz?”. Fazia perguntas desse tipo, e ela 

respondia. Mas, na verdade, eu estava elaborando, juntando as letras, 

lendo até manuscritos, como o bilhete da professora. 
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Tempo de ler histórias

Eu tinha adoração por Monteiro Lobato queria morar no Sítio do Pica-

pau Amarelo. Eu lia aquilo tudo e imaginava Manguinhos sem o mar. 

Para mim, o Sítio era Manguinhos sem o mar. Em vez do mar tinha um 

ribeirão, mas o resto era tudo igual. Quando acabei de ler o último do 

Lobato, li e reli, e pensei: “E agora?”. Não tinha mais livros dele, pois 

ele já havia morrido, não ia escrever mais. Comecei a infernizar meu 

pai: “Quero outro livro assim, quero outro livro parecido”. Então, ele 

me deu uns livros da Condessa de Ségur, mas eles nem se compara-

vam com os de Lobato. Era uma coisa meio chata, que não me satis-

fazia. E continuava a apoquentá-los: “Quero outro assim, quero um 

livro que continua”. Eu tinha alguma coisa parecida com aquilo que os 

meninos de hoje têm em relação a Harry Potter. 

Um dia, meu pai chegou em casa, botou em cima da mesa um 

livro  e disse: “Vamos ver se é isso que você queria”. Acabava de 

ganhar  As aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Desse dia em 

diante saí lendo todos do Mark Twain: O príncipe e o mendigo, Um 

yankee na corte do rei Artur, e fui descobrindo outras coisas, como 

Robin Hood... A partir daí nada me segurava mais. Havia da Compa-

nhia Editora Nacional a Coleção Terra, Mar e Ar, que tinha Pimpi-

nela escarlate. Da mesma  editora havia também uma outra série de 

selinho azul, listra dinho, que tinha Tarzan; do Júlio Verne tinha Via-

gem ao centro da Terra, A volta ao mundo em 80 dias, Viagem à 

Lua, Vinte mil léguas  submarinas. 

Quando voltamos de Buenos Aires, fui estudar em um colégio de 

freiras, onde os livros de Monteiro Lobato eram proibidos porque ele 

era comunista. Sobre Viagem ao céu, diziam que não podíamos ler 

porque as personagens vão ao céu e não encontram Deus, o que era 

desrespeito com o anjo. Queimaram, no pátio da escola, esse livro e 

outro do Lobato, História do mundo para as crianças. Cheguei em 

casa e contei para os meus pais que era pecado ler Monteiro Lobato, 

e eles me explicaram que a coisa não era bem assim e tinha coisa que 

não precisava ser dita: “Não precisa falar no colégio que continua 

lendo Monteiro Lobato”. 

A partir daí entendi que havia algo como moral dupla, ou compor-

tamento duplo. Compreendi que havia uma liberdade maior, que era 

a minha, e não tinha colégio nem autoridade que pudesse tirá-la de 

mim. Meu pai tinha sido preso quatro vezes por motivos políticos 

durante  a ditadura de Getúlio Vargas, e, numa delas, eu, que tinha 

três anos, fui presa junto com ele, só porque estava com ele na rua. 

Um tio foi me buscar no xadrez. Por tudo isso, essa noção de que a 

minha liberdade  é mais importante do que andam dizendo por aí foi 

muito forte para mim desde pequena – para mim e para os meus 

irmãos . Acho que isso ajuda a explicar por que depois, na resistência 

à outra ditadura, nós fomos tão firmes. Tentar driblá-la e não nos 

deixar  abater – isso tinha raiz distante, vinha de muito longe. 



17

alguns livros da autora
1977 Bento que bento é o frade  

 Ilustrações de Maria Cecília Marra  
 Editora: Abril 

  Camilo, o comilão  
 Ilustrações de Alberto Llinares  
 Editora: Abril 

  Currupaco papaco  
 Ilustrações de Rogério Borges  
 Editora: Abril 

   Palavras, palavrinhas e  
palavrões  
Ilustrações de Rico  
Editora: Abril 

  Severino faz chover  
 Ilustrações de Rogério Borges  
 Editora: Abril 

1978 História meio ao contrário  
 Ilustrações de Humberto Guimarães  
 Editora: Comunicação 

1979  A grande aventura de  
Maria Fumaça  
Ilustrações de Baíta  
Editora: Rocco 

  Do outro lado tem segredos  
 Ilustrações de Gerson Conforto  
 Editora: Paz e Terra 

   O menino Pedro e  
seu boi voador  
Ilustrações de Rico  
Editora: Paz e Terra 

  Raul da ferrugem azul  
 Ilustrações de Patrícia Gwinner  
 Editora: Salamandra

1980 Bem do seu tamanho  
 Ilustrações de Gerson Conforto  
 Editora: Ebal 

  Era uma vez, três...  
 Ilustrações de Alfredo Volpi  
 Editora: Berlendis 

  Uma boa cantoria  
  Ilustrações de Arthur  

Henrique Braga  
Editora: Ebal 

1981 Ah, Cambaxirra, se eu pudesse  
 Ilustrações de Arthur Braga  
 Editora: Ebal 

  De olho nas penas  
 Editora: Salamandra 

  Era uma vez um tirano  
 Ilustrações de Gabor Geszti  
 Editora: Salamandra 

1982 Bisa Bia, Bisa Bel  
 Ilustrações de Regina Yolanda  
 Editora: Salamandra 

  Um avião e uma viola  
 Ilustraçoes de Gian Calvi  
 Editora: Melhoramentos 

1983 Série Mico Maneco  
 Ilustrações de Cláudius  
 Editora: Melhoramentos 

1984 A jararaca, a perereca e a tiririca  
 Ilustrações de Alcy  
 Editora: Cultrix

  Gente, bicho, planta: o mundo  
 me encanta  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Nova Fronteira 

  Menina bonita do laço de fita  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Salamandra 

1994 Um herói fanfarrão e sua  
 mãe bem valente  
 Ilustrações de Rui de Oliveira  
 Editora: Ática 

1996 Os dois gêmeos  
 Ilustrações de Rui de Oliveira  
 Editora: Ática 

2000  Melusina: dama dos  
mil prodígios  
Ilustrações de Rui de Oliveira  
Editora: Ática 

2002 Histórias à brasileira  
 Ilustrações de Odilon Moraes  
 Editora: Companhia das Letrinhas 

2003 Abrindo caminho  
 Ilustrações de Elizabeth Teixeira  
 Editora: Ática 

2006 Ponto a ponto  
 Ilustrações de Christine Rohrig 
 Editora: Companhia das Letrinhas 

2008 O mar nunca transborda  
 Editora: Nova Fronteira 

   O menino que espiava  
pra dentro  
Ilustrações de Ale Abreu  
Editora: Global
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Eu vivia cercada de gente que lia muito: meus primos, meus 

amigos ... Falávamos de livros, os professores também falavam em 

livros , eles tinham confiança de que seríamos capazes de ler qualquer  

coisa, menos o que fosse proibido. Mas não havia isso de dizer : “Esse 

livro é difícil”, não havia a noção de “livro difícil”. Li Charles Dickens  – 

 Oliver Twist, Grandes esperanças, Um conto de duas cidades  – muito  

cedo. Havia um escritor muito popular no meu tempo de criança, 

que se chamava A. J. Cronin. Ele era médico, por isso as histórias 

dele falavam de enfermeiras, de médicos que iam para uma missão 

na China, do dia a dia de um hospital, que hoje estão na moda em 

tantos se riados  de TV, como Plantão médico. Eram livros  maravi-

lhosos aqueles. 
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angela-lago
Angela-Lago tinha um pai que adorava 
comprar livros e conviver com grandes 
figuras da política brasileira; uma mãe  
que gostava de contar histórias; um 
avô que possuía uma fazenda onde 
ela brincava livremente; e cinco irmãos  
que estavam sempre aprontando.  
Essas pequenas coisas prosaicas da 
infância viriam a se tornar acervo de 
muitas histórias e aventuras presentes 
em seus livros.
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Palavra de princesa não volta atrás

Minha mãe foi contadora de histórias. Papai também, dos casos de 

Minas. Mamãe lia para a gente, na cama, os contos de fada. Fiquei 

doida para aprender a ler e ir atrás dos contos que ela contava. Como 

eram muitos filhos, ela não podia satisfazer o “conta de novo” de 

cada um. O desejo de reler, de retomar esses contos, me fez querer 

aprender a ler rapidamente. Minha mãe era brava. Depois de contar, 

pronto! Não adiantava pedir “conta outra vez”, pois acabou... Era 

preciso esperar o momento de saber ler e correr à biblioteca da escola 

no horário livre para reler os contos, ou então em casa, nos livros que 

nunca faltaram.

E me lembro dela lendo Andersen, alguns contos dos Irmãos 

Grimm... Diversos. Ainda hoje releio os contos de fada, pois são abso-

lutamente terapêuticos e me fazem um bem enorme. Se fico depri-

mida , leio contos de fada, até hoje.

Uma história que me marcou muito, e associei ao meu pai, é a 

de uma princesa que ganha uma bola de ouro e vai jogar perto de um 

lago. Ela deixa a bola cair na água e promete a um sapo que se casará 

com ele se lhe trouxer a bola. Quando o sapo vem bater à porta de sua 

casa, ela tenta despistar o sapo, mas o pai diz: “Palavra de princesa não 

volta atrás”. Essa frase me perseguiu a vida inteira, e sempre achei, de 

alguma forma, que, para cumprir o desejo do meu pai, tinha de ser 

inflexível. E cumprir o que tinha me proposto ou o que tinha falado 
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Mas antes de ser escritora e ilustradora Angela-Lago teve um contratempo com  

a palavra. Por causa de dislalia – distúrbio na fala – ela tinha dificuldades em diferenciar  

sons parecidos, como “f” e “v”, e não articulava bem algumas palavras. Seus pais temeram 

pela sua alfabetização. Mas aos poucos ela aprendeu a lidar com a dificuldade e desde cedo 

começou a inventar histórias e poesias.

Assim, cresceu e resolveu transmitir ao mundo as histórias contadas pelos pais e avós.  

Ligada à cultura popular, aos causos de terror, aos cantadores de viola, ao folclore e  

a tudo aquilo que tinha ouvido na infância, Angela-Lago escreveu e ilustrou livros como  

Muito capeta, Sete histórias pra sacudir o esqueleto e Uni duni tê.

Sua carreira é marcada pelas lembranças e pela vida em Minas Gerais, um cotidiano das 

montanhas que conhece bem e que surge em livros como Outra vez. Mas ela ampliou  

sua temática, buscou inspiração em outros cenários, para compor o premiado Cena de rua,  

livro-reportagem só de imagens, sobre um menino de rua de uma cidade grande, ou em 

trabalhos como tradutora, como Um livro de horas, em que entra no universo dos poemas  

de Emily Dickinson.

Angela Maria Anastasia Cardoso
17/12/1945 – Belo Horizonte (MG)
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“Não ‘intindi’ nada”

Eu me alfabetizei na escola, no primeiro ano primário, aos sete anos, 

cercada da dúvida sobre se seria capaz de me alfabetizar, porque havia 

um número grande de palavras que era incapaz de pronunciar. E real-

mente não percebia a diferença entre alguns sons. Minha mãe, muito 

severa, me obrigava a contar a mesma história diversas vezes. Sempre 

falava: “Eu não ‘intindi’ nada, repete de novo”. E essa aflição acabou 

me tornando gaga também. Nesse período, como não havia escolas 

especializadas, tive aulas de reforço durante o primeiro ano escolar. 

Havia uma professora especializada que me ajudou a encontrar 

maneiras  de furar as dificuldades, vencidas muito tardiamente. Até os 

quinze anos ainda não falava muitas palavras. Deixava de lado aquelas 

que não era capaz de pronunciar e falava outras sem dificuldade. 

Precisava  caminhar no mundo das palavras com um grande vocabulário  

para poder  falar bem, corretamente, fugindo daquelas muito difíceis 

de articular. 

Foi muito penoso frequentar um colégio em que estudavam 

crianças  com dificuldades. Eu tinha aula particular, mas, de qualquer 

forma, a marca foi muito profunda. Eu lembro que tentava disfarçar 

que não estudava naquela escola, fazia pose, teatro, para fingir que 

não fazia parte daquele grupo. Tinha um medo muito grande de 

ser identi ficada com o grupo. Essa dificuldade, no entanto, foi valiosa 

na minha vida, porque aprendi que o erro é a grande possibilidade 

da criação. Aprendi a acreditar na possibilidade do erro e que não há 

que ia fazer. Só hoje vejo que ser flexível é mais vantajoso, e o rei, 

meu pai, era flexível. E essa frase eu podia esquecer. O mais bonito da 

história é que todos nos transformamos, sempre. Estamos em trans-

formação. Às vezes nos sentimos sapos, mas, no fundo, somos príncipes  

e princesas. E toda criança deve acreditar nisto: que é um príncipe ou 

uma princesa.

“Menina como você não há”

Nessa época eu escrevia poesia. Tenho até hoje a carta que meu pai 

me escreveu dos Estados Unidos, e o cartão que ele me mandou, 

falando  de uma menina como eu, inteligente: “Menina inteligente 

como você aqui nos Estados Unidos não há”. E que eu aprenderia a 

ler depressa. Isso porque achavam que eu teria dificuldade em aprender  

a ler, porque tinha dislalia. Eu não diferenciava alguns sons, o "f" do 

"v", por exemplo. Graças a Deus, não houve nenhum problema.

Aos sete anos comecei a escrever. Minha mãe guardou aqueles 

meus primeiros poemas horríveis. Escritos e ilustrados pela menina- 

-prodígio de sete anos, Angela Maria Anastasia Cardoso. Era a 

menina -prodígio que precisava de aula de reforço e tratou de vencer 

as dificuldades escrevendo poemas que falavam que a mãe tinha 

descido  do céu, uma coisa assim. Escrevi poemas para o meu pai 

também, que minha mãe também guardou. E hoje estão comigo.
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uma quebra de encantamento violenta. Às vezes eu me sacudia  para 

me certificar que realmente tinha acabado aquele momento. Eu não 

ouvia sinal nem voz da professora, tão absorta estava na leitura. Era 

preciso que alguém viesse me chamar e dizer: “A hora da leitura 

acabou ”. E provavelmente isso não ocorria apenas comigo. Ler e 

entrar  no mundo da fantasia por meio da leitura fazia parte do ritual 

da escola  da minha época.

Princesa ou rainha

Contos de fada... Contos de fada... Se você me perguntar por Mon-

teiro Lobato, digo não; contos de fada. Os contos de fada me fizeram 

acreditar que superaria todas as dificuldades e que seria uma princesa. 

Coisa em que só estou acreditando agora, com idade já de ser rainha. 

Mas começo a acreditar que, como ser humano, há espaço para minha  

realeza de ser humano.

Dois livros que li ainda criança, muito ilustrados, da Alaíde Lisboa, 

que era de Belo Horizonte, me marcaram. Lindamente ilustrados, 

“modernissimamente” ilustrados, bem anos 1950, bem modernos 

mesmo. São A bonequinha preta e O bonequinho doce. Os dois livros 

fizeram parte de leituras na sala de aula, e não da biblioteca. Da 

biblioteca  vem a lembrança dos contos de fada. Livros grandes, com 

uma pequena vinheta ou ilustração de página inteira. Em preto e 

branco , provavelmente; e o texto tinha primazia sobre a imagem.

idade certa para terminar um aprendizado, e hoje sou capaz de ler, 

falar e traduzir diversos idiomas. Isso consegui quando mulher já, mas 

o aprendizado continua até hoje. As dificuldades são trampolins, que 

nos fazem querer ainda mais, e com mais vigor, ultrapassá-las. Ultra-

passar a nós mesmos. Ir além do que estava previsto.

Eu estudava no Colégio Santa Helena, na rua Gonçalves Dias, no 

bairro de Lourdes, a duas quadras da praça da Liberdade, em Belo 

Horizonte. Outra lembrança muito forte dessa época foi o dia em que 

Getúlio Vargas morreu. Passando pela praça da Liberdade, mamãe 

falou: “Esse é um dia muito importante, o presidente do país se 

matou ”. E sempre pensei, durante a infância, que ele tinha se matado 

no Palácio da Liberdade, porque a mamãe falou da morte dele justa-

mente quando eu estava passando ali em frente. 

Hora da biblioteca

O primeiro ano do colégio foi muito marcante. Acho que tínhamos a 

mesma professora do primeiro ao último ano da escola. Havia a hora 

do recreio, a hora da merenda e também a hora da biblioteca. Não sei 

quanto se ficava lá. Era a sala mais fresquinha, cheia de mesas grandes . 

Cada aluno escolhia o livro que queria ler, nenhum professor intervinha , 

nem estava presente, nem perto. No máximo alguém para não deixar 

ninguém conversar, fazendo: “Psiu”. Quando batia o sino ou a pro-

fessora nos mandava levantar, era uma interrupção muito  forte, 
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alguns livros da autora
1980 O fio do riso  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Vigília 

 Sangue de barata  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Vigília 

1982 Uni duni tê  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Comunicação 

1984 Outra vez  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Miguilim 

1986 Chiquita Bacana e as 
 outras pequetitas  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Lê 

1990 Sua alteza a Divinha  
 Ilustrações da autora  
 Editora: RHJ

1992 De morte  
 Ilustrações da autora  
 Editora: RHJ 

 O cântico dos cânticos  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Paulinas 

1993 Coleção Folclore de Casa  
 Ilustrações da autora  
 Editora: RHJ 

1994 Cena de rua  
 Ilustrações da autora  
 Editora: RHJ 

 Charadas macabras  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Formato 

 Tampinha  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Moderna 

1995 A festa no céu  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Melhoramentos 

 O personagem encalhado  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Lê 

1996 Pedacinho de pessoa  
 Ilustrações da autora  
 Editora: RHJ 

 Uma palavra só  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Moderna 

1997 Um ano novo danado de bom  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Moderna 

1999  A novela da panela 
Editora: Moderna

  ABC doido 
Editora: Melhoramentos

2000 Indo não sei aonde buscar 
 não sei o quê  
 Ilustrações da autora  
 Editora: RHJ 

2002 Sete histórias para sacudir  
 o esqueleto  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Companhia das Letrinhas 

  A banguelinha 
Ilustrações da autora 
Editora: Moderna

2004 A raça perfeita  
 Coautoria de Gisele Lotufo  
 Editora: Projeto 

 Muito capeta  
 Ilustrações da autora  
 Editora: Companhia das Letrinhas 

2005  O bicho folharal 
Editora: Rocco

  A casa da onça e do bode 
Editora: Rocco

  A flauta do tatu 
Editora: Rocco

2006  João felizardo – O rei dos negócios  
Editora: Cosac Naify

2008   Um livro de horas 
Editora: Scipione

  AEIOU 
Coautoria de Zoé Rios 
Editora: RHJ

Invencionices do pai

As primeiras histórias que ouvi foram as que depois viraram Sete histó-

rias para sacudir o esqueleto e meu pai as contava. E contava como 

tendo acontecido com o bisavô dele, que era um homem muito cora-

joso e gostava de contar vantagens. Contou-me diversas histórias nas 

quais acreditei piamente, e só adulta vim saber a verdade. Sobre a fa-

mília dele, sobre o bisavô. Um dia, quando ele estava na missa, tinham 

feito um cerco para matá-lo. Ele saiu da igreja, olhou para o cara que 

lhe apontava a espingarda e foi andando na direção dele, pegou a 

espingarda pelo cano e matou o cara, dando com a espingarda na 

cabeça dele. Ele me contou assim, e eu, já adulta, ainda acreditava 

nessa história. Por causa disso as coisas ficaram muito difíceis para o 

meu avô e eles tinham vindo para Belo Horizonte. Tudo mentira, de 

acordo com o tio Rubens... Ele criava uma mitologia familiar, em que a 

coragem era um dos principais valores. Quando jovem, escrevi um 

poe ma falando assim: “Meu bisavô gastou toda a coragem. Deixou de 

herança o medo que não disse, caminhando em direção à carabina do 

inimigo...”. E não sei o quê, e mais não sei o quê. E dei para ele. Ele 

disse: “Mas assim você desmoraliza a família, Angela”. Ele tinha uma 

espécie de humor assim. Da brincadeira, do mundo imaginário. 

E foi por causa dele que desenhei também. Ele desenhava catitas ... 

Catitas eram figurinhas do tipo que o J. Carlos desenhava, e deixava 

espalhadas pela casa inteira. Eu achava o máximo. Também escrevia 

as letras gordinhas, uma encaixando na outra. Achava aquilo uma 

beleza, procurava imitar. 
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bartolomeu campos
de queirós

As primeiras palavras que Bartolomeu 
escreveu foi com carvão, no muro da 
casa de seu avô. Depois ele escreveu 
muitas histórias e livros, e tornou-se 
escritor. Mas para Bartolomeu a palavra 
nunca esgotou seus sentimentos. 
Sempre existiu e sempre existirá uma 
emoção que sua escrita não domina.
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Singular descoberta da escrita

Eu tinha um avô por parte de pai chamado Joaquim Queirós. Fui criado  

por ele durante certo tempo. Era seu neto preferido. Ele foi um cara 

que ganhou  a sorte grande na loteria. Nunca mais trabalhou. Era 

um pensador; vivia na janela olhando o povo passar e observando a 

cidade, e escrevia nas paredes da casa tudo o que acontecia: as notí-

cias do lugar , quem viajou, quem casou, quem morreu, um desastre, 

qualquer coisa. E foi nessas paredes que aprendi a ler. O meu primeiro 

livro foi a parede da casa do meu avô. 

Eu perguntava para o meu avô: “Que palavra é essa? E aquela?” 

E ele ia me explicando, e eu, decifrando. O muro do quintal era meu, 

lá eu rabiscava com o carvão que sobrava do fogão a lenha. No muro 

da casa dele eu escrevia as coisas que ia aprendendo. Aprendi a ler 

assim. Meu avô me dizia que, com as vinte e seis letras do alfabeto, 

podia-se escrever tudo o que se pensava. Eu achava muito pouca letra 

para escrever tudo. Estava sempre pensando uma palavra que não 

desse conta de escrever. Meu exercício de infância com as palavras era 

este: pensar uma palavra que não pudesse escrever. Até hoje acho que 

é essa a tentativa que faço na literatura: saber que a palavra não me 

esgota. A palavra nunca escreve tudo o que a emoção sente.

Meu avô por parte de mãe chamava-se Sebastião Brasileiro Fidélis 

Campos. Era homeopata e tinha um olho de vidro. Aquilo me intrigava 

muito: como ele tinha um olho de vidro? Para que servia? Ele era um 

cara mais sério, mais reflexivo. Andava só de terno branco de linho e 
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Apesar da busca constante pela palavra exata, pelo equilíbrio da linguagem, pela expressão 

que conte melhor e com maior beleza seus sentimentos, a vida de Bartolomeu ainda assim 

ultrapassa todas as linhas que ele criou. Ele é o menino instigado pelos olhos de vidro do avô, 

o filho que tudo o que mais queria era ser o pai, o escritor que pode passar dias pesquisando 

uma única palavra.

Ainda assim, na obra de Bartolomeu, podemos ver muito de sua vida e de suas sensações, 

desde o primeiro livro, O peixe e o pássaro, passando por Ah! Mar..., Por parte de pai, Indez, 

As patas da vaca, e tantos outros. Brincando com o alfabeto, buscando as mais diferentes 

relações entre as letras, as palavras, as frases, Bartolomeu está sempre tentando desvendar  

o propósito mais profundo de tudo o que escreve. Por isso, sua literatura é recheada de 

imagens poéticas, que vasculham os seus pensamentos.

Nos seus livros, às vezes ele revisita o passado e o reinventa; outras vezes imagina histórias  

e dá vida a elas; outras ainda simplesmente flagra as palavras em situações inusitadas e cria 

novos significados para elas. De uma maneira ou de outra, Bartolomeu vive sempre imerso  

em um mundo de histórias e sentimentos, palavras e emoções, que nunca se esgotam.

Bartolomeu Campos de Queirós
25/8/1944 – Papagaio (MG)
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A gente vivia uma vida assim, de brincadeira. Nadava num córrego 

que passava no fundo do quintal da casa do meu avô, colhia café da 

plantação no fundo desse mesmo quintal. Era uma casa muito grande , 

quase uma quinta. E a gente colhia muito café, ajudava naquilo tudo 

de brincadeira.

Esse avô também adorava contar história. A avó também. Ela não 

gostava de solidão. Não ficava sozinha nem um minuto. Tinha que 

estar sempre rodeada de alguém. Às vezes, ia fazer as necessidades 

fisiológicas e botava o penico em cima da cama. Sentava, se cobria 

com aquela saia grande daqueles tempos, sentava a gente em volta e 

começava a contar histórias para não ficar sozinha. Inventadas da 

cabeça  dela. Muitas de alma do outro mundo, de santo... A gente 

gostava. Meu avô, às vezes, contava algum conto de fada. Também de 

tradição oral, casos das pessoas que existiam naquele tempo.

De noite tinha lamparina, era o querosene que dava a luz. Quando 

morria alguém na cidade, a gente ficava com medo da alma dele e 

dormia com a lamparina acesa. No dia seguinte, amanhecia todo 

mundo com o nariz preto por causa da fumaça do querosene. Devia 

fazer muito mal aquilo. Na infância, quando não tem luz, o mundo 

fica cheio de fantasmas. A sombra de alguém vira fantasma. Até o 

capote pendurado na porta vira uma pessoa. Os barulhos ganham 

novas dimensões. Um gambá que passa pelo forro da casa já vira demô-

nio . Além de não ter luz, naquela época os horários eram diferentes. 

Dormia-se mais cedo, levantava-se muito cedo. Era outro tempo.

bengala. Minha avó se chamava Lavínia. A função dela era lavar os 

ternos  brancos. É por isso que se chamava Lavínia: lavar e passar para 

ele sair. Esse avô era mais rigoroso, mas me dava bem com ele também.

Alquimia familiar

Meu pai, Geraldo Queirós, transportava manteiga de Pitangui, em Mi-

nas Gerais, para o Rio de Janeiro. Caminhoneiro. Minha mãe, uma 

senhora de casa, tomava conta dos filhos. Chamava-se Maria Campos 

de Queirós. Pitangui fica perto de Bom Despacho. Como meu pai 

trabalhava  com transporte, eles se conheceram nas idas e vindas dele 

a Bom Despacho.

Nós éramos seis irmãos. Quatro mulheres e dois homens, eu e o 

José, que já morreu. Nosso relacionamento era de criança mesmo, 

cheio de briga e de brincadeira. Às vezes a gente brigava na casa do 

meu avô, ele era muito engraçado, aquele por parte de pai. Quando 

eu brigava com meu irmão, pegava uma faca e saía correndo atrás 

dele. Meu avô me segurava e falava: “Não, faca não é bom, vou te dar 

um machado, que com o machado você o mata de uma vez só”. A 

gente ficava sem graça e acabava a briga. Quando íamos jogar pedra 

um no outro, ele dizia: “Não, essa pedra é pequena, pega esse tijolo, 

porque se você acertar já o mata de uma vez”. Assim acabava com as 

nossas brigas. Era um sujeito muito bem-humorado.
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Alegrias e rigores

Meu pai vivia mudando de um lugar para outro. Nasci em Papagaio, 

morei em Pará de Minas e em Pitangui, com meu avô. Depois nos 

mudamos para Bom Despacho. Fui estudar em Divinópolis, porque em 

Papagaio não tinha curso ginasial. Cinco anos interno no Colégio São 

Geraldo, que era francês.

Tinha muito amigo. Sempre fui sociável. No colégio era muito 

estudioso . Tirava sempre as notas mais altas da classe. Muito bem 

cercado, rodeado dos meninos, dos colegas... Toda a vida foi isso. 

Nunca tive problema de adaptação. O pessoal fala de colégio interno 

meio desconfiado... Tenho a maior saudade do tempo que passei 

interno . Foi um tempo muito feliz.

O ambiente era rigoroso. A disciplina extremamente francesa. A 

gente saía aos domingos depois do almoço para passear na cidade. De 

uniforme. Recebia um dinheiro que o pai autorizava o colégio a dar 

para a gente ir à matinê, tomar sorvete... Lá pelas cinco da tarde vol-

távamos a tempo de jantar no colégio. Saía uma vez por semana só 

quem tinha nota boa em “procedimento”. Todo sábado havia uma 

hora cívica, quando eram lidas as notas da semana para ver quem 

conversou na sala de estudo, na fila, no dormitório, no refeitório. 

Era um tempo muito rigoroso. Uma disciplina braba, mesmo assim era 

muito feliz no colégio.

Um cara que lia de tudo

Minha mãe já era leitora voraz. Lia uns livros que circulavam naquela 

época, que eram da Coleção Clone: A cidadela, Mulheres de bronze... 

Não tinha literatura infantil, e a gente nem se preocupava com isso. 

Tinha o livro da escola, mas não era livro literário. Eu lia o que sobrava 

em casa. Li até uma literatura dita “para adulto”.

Sempre li tudo. Li a Bíblia quando ainda era bem pequeno. Lia os 

pedaços de jornais que meu pai trazia da cidade embrulhando alguma 

coisa. Interessava-me muito a leitura, e lia qualquer coisa que me caía 

na mão. A gente tinha essa liberdade. Não havia censura de leitura. Se 

você gostasse de alguma coisa, lia. Tinha uns livros de história ameri-

cana que meu pai às vezes lia. Eram do Roosevelt.

Havia também os contos de fada que chegavam da Europa. Na 

escola a professora lia, e a gente também. Mas não era uma literatura 

brasileira, era europeia. Só fui ler Monteiro Lobato muito tarde: quando  

já estava envolvido na literatura infantil e juvenil, detive-me na obra 

do Monteiro e comecei a me interessar por ela. 
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1974 O peixe e o pássaro  
 Ilustrações e fotos de Haroldo Pinheiro  
 Editora: Miguilim 

1977 Pedro  
 Ilustrações de Sara Ávila de Oliveira  
 Editora: Miguilim 

1978 Raul e o luar sobre um poema 
 de Cecília Meireles  
 Editora: Comunicação 

1979 Onde tem bruxa tem fada  
 Ilustrações de José Abílio Belo Pereira  
 Editora: Vega 

1980 Estória em 3 atos  
 Ilustrações de Igor Balbachevsky  
 Editora: Miguilim 

1982 Ciganos  
 Ilustrações de Túlio Alvim  
 Editora: Miguilim 

 Mário – ou de pedras, conchas 
 e sementes  
 Ilustrações de Sara Ávila de Oliveira  
 Editora: Miguilim 

1985 Ah! Mar...  
 Projeto gráfico de Walter Ono  
 Editora: FTD

 As patas da vaca  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Miguilim 

 Cavaleiros das sete luas  
 Editora: Miguilim 

1986 Coração não toma sol  
 Ilustrações de Mário Cafiero  
 Editora: FTD 

 Correspondência  
 Ilustraçoes de Angela-Lago  
 Editora: Miguilim 

 Pintinhos e pintinhas  
 Ilustrações de Semiramis Nery Paterno  
 Editora: Miguilim 

1989 Indez  
 Editora: Miguilim 

1990 Papo de pato  
 Ilustrações de Cláudio Martins  
 Editora: Formato 

1991 Minerações  
 Ilustrações de Paulo Bernardo  
 Editora: RHJ 

1995 Por parte de pai  
 Editora: RHJ

2001 Bichos são todos... bichos  
 Ilustrações de Rubens Matuck  
 Editora: Editora do Brasil 

2002 Para criar passarinho  
 Editora: Miguilim

2003 Até passarinho passa 
 Ilustrações de Elisabeth Teixeira 
 Editora: Moderna

2004  O olho de vidro do meu avô 
Editora: Moderna

2005  Pé de sapo e sapato de pato 
Ilustrações de Graça Lima 
Editora: Editora do Brasil

2006  Antes do depois 
Editora: Manati

  Sem palmeira ou sabiá 
Ilustrações de Elvira Vigna 
Editora: Peirópolis

2007   Para ler em silêncio 
Editora: Moderna

 O ovo e o anjo  
 Ilustrações de Helena Alexandrino  
 Editora: Global 

 Sei por ouvir dizer  
 Ilustrações de Suppa  
 Editora: Edelbra

2009  Anacleto 
Editora: Larousse

  O livro de Ana 
Editora: Global

Tive aulas com o professor José Dias Lara, muito bom professor. 

O que sei de literatura devo a ele, a introdução que fazia de José Lins 

do Rego, José de Alencar... Ele analisava a obra muito entusiasmado. 

Era rigoroso nas leituras. Entrei no colégio lendo esse tipo de literatura . 

Com onze anos, já lia Machado de Assis.

Sonho de infância

Pensava que ia ser caminhoneiro como meu pai. Gostava muito de 

caminhão. Meu pai me ensinou a dirigir muito cedo. Botava almofada 

ou travesseiro em cima das pernas dele, me assentava e me entregava 

o volante do caminhão. Eu brincava com aquilo. Dirigi a vida inteira. 

Nunca soube de verdade quando aprendi porque era aquela coisa do 

meu pai comigo. Sentia um fascínio muito grande quando meu pai me 

levava para viajar. Gostava demais. 

No entanto, na infância, escola me dava um medo danado. Por-

que minha mãe dizia que eu tinha que estudar muito, muito tempo, 

assistir às aulas, ser bom aluno, para nunca ser igual ao meu pai. E o 

que eu mais queria era ser igual a ele. Então, tinha um medo danado 

de a escola roubar de mim a vontade de ser meu pai. A escola para 

mim foi sempre um lugar meio perigoso. Depois mudei de cabeça.



39

cláudio martins
A primeira coisa que se deve saber  
a respeito de Cláudio é que ele não 
foi nenhum pequeno artista, cujo 
talento para desenhar se sobressaísse. 
Como qualquer criança, gostava de 
rabiscar, mas só foi se interessar pelas 
artes gráficas ao ver as capas de livro 
feitas pelo Eugenio Hirsch. 
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Alfabetização

Acho que aprendi a ler um pouco antes de ir para a escola. As mães 

ensinavam. Fazer contas eu aprendi antes, quer dizer, tentaram me 

ensinar antes, mas não teve jeito, porque somava tudo errado. Em vez 

de somar de cima para baixo somava na horizontal. 

E a experiência de escola foi assim, extremamente traumatizante. 

Nos primeiros dias chorei adoidado, tinha horror de ir para um lugar 

que não tinha nada familiar, isso que chamam hoje de pré-primário; 

na época era infantil. Confesso também que a própria experiência 

de escola, embora muito interessante sob diversos aspectos – coisa de 

português, de história, um pouquinho de geografia etc. –, é um negó-

cio meio traumatizante mesmo – meio chato; principalmente quando 

se começa a aprender coisas, e coisas que nunca tive facilidade para 

aprender, como matemática, uma geografia mais pesada, ciências etc. 

Aquilo tem que descer na base da porrada. O Gaiarsa, o psicólogo, 

disse um dia que o professor tem que ser um palhaço, ele tem que 

divertir, tem que arrumar uma outra forma, porque enfiar coisas na 

cabeça do cara é uma violência mesmo. Eu me lembro, muito agrade-

cido, de determinadas professoras. Gostavam de mim e eu gostava 

muito delas. Ambientes de escolas incríveis. Podia brincar, podia tudo. 

Mas não é uma coisa que eu diria que é ótimo, maravilhoso, porque 

acho que quem falar isso está mentindo. A coisa é danada.

Antes disso, era um menino comum, que morava em um apartamento na cidade de Juiz  

de Fora. Descobriu cedo a paixão pelo cinema e tinha a mania de recolher cachorros de rua  

e levá-los para casa, para loucura dos pais e avós.

Mas, se Cláudio não foi um ilustrador mirim, que desde cedo encantava os amigos com seus 

desenhos, certamente depois de começar a desenhar não parou mais. Ele é talvez o artista  

que mais fez capas de livros em todo o mundo! Já tentou até entrar no Guiness por esse feito.

No começo, aceitava qualquer trabalho e o entregava rapidamente. Precisava do dinheiro para 

se sustentar. Começava de manhã e à tarde já tinha o trabalho pronto. Por isso fez ilustrações 

para capas  dos mais diferentes tipos de livro, e aprimorou técnicas distintas.

Mas havia uma marca no seu traço que aos poucos começou a se revelar: o talento para 

seduzir crianças. Seus desenhos se adaptavam à literatura feita para jovens. Assim, Cláudio 

começou a ilustrar livros infantis. Textos de Ruth Rocha, Fanny Abramovich, entre tantos  

outros autores, já foram coloridos pela arte de Cláudio.

Mas esse designer, capista e ilustrador ainda não estava satisfeito. A imagem simplesmente  

não lhe bastava. Começou a produzir textos. E, como não poderia ser diferente, também 

ilustrou suas histórias, que hoje já somam mais de quarenta. Cláudio pode não ter sido um 

menino-prodígio, mas certamente é um artista incansável. 
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Cláudio Martins
15/9/1948 – Juiz de Fora (MG)
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específicos. Comecei então a caçar outras coisas, e descobri a literatura  

que eu chamo de “literatura maiúscula”, que é aquela que sempre me 

interessou. 

Um dos pontos muito legais é que a gente ia olhar o Index 

Librorum  Prohibitorum que é lançado pelo Vaticano, com a proibição 

de determinados filmes e livros. Eles proibiam tanto que o Ulisses, do 

James Joyce, entrou na lista. Os filmes do Godard, todos. Acho que 

até a Bíblia entrou naquilo – um horror! Para se assistir a um filme ou 

para ler um livro, ia olhar lá. Só um parêntese: uma coisa interes-

sante em Juiz de Fora é que lá também, em algumas instituições, 

tinha  a oferta de uma literatura legal em termos de jornais e revistas: 

revistas americanas como a Brasil-Estados Unidos, um verdadeiro 

curso de inglês, já estavam lá uma semana depois do lançamento 

nos Estados Unidos. Então era um negócio legal. Podia-se ler sobre 

jazz, por exemplo, o disco que saiu... Os músicos podiam usufruir 

disso. Era fantástico! Desde que alguém traduzisse do inglês. Então 

líamos o Index Librorum Prohibitorum para descobrir o que era legal 

ler. Aí vieram os Henry Miller, claro! E uma série de outras coisas que 

começaram a me influenciar. 

Livraria, especificamente em Juiz de Fora, tinha várias. Tinha uma, 

digamos, de maior porte, que recebia os livros da Editora Civilização 

Brasileira, do Ênio Silveira. Recebia livros toda semana. Mas, enquanto 

algumas editoras tinham facilidade de importação de papel, de publi-

cação, e uma série de outras facilidades por conta do corpo pensante 

ou não pensante da ditadura, a Civilização Brasileira – entre outras – 

Primeiras leituras

A minha família não era muito chegada a livros, exatamente pela falta 

de informação – falta de dinheiro, inclusive. E falta de oportunidade, 

porque a literatura que se tinha, pouco antes de eu nascer, era uma 

literatura de base portuguesa, uma literatura infantil muito acadê-

mica, muito chata, cheia de regrinhas: o que pode, o que não pode... 

Um negócio meio carola, meio estranho. É Monteiro Lobato quem 

começa uma explosão. Nacionalista ao extremo, inteligentíssimo, 

um sujeito que cria jornais, revistas etc. – a Petrobras foi criada um 

pouco inspirada nele –, e cria uma literatura fantástica, literatura 

bra sileira  por excelência, com fenômenos, ocorrências, histórias e 

referências  brasileiras. 

Começo a ler Monteiro Lobato – eu e toda a geração que veio um 

pouco antes, e a que veio um tanto depois. Todo mundo. Foi algo fun-

damental. Devemos muito a Monteiro Lobato. E aí comecei esse pro-

cesso de ler, na escola. Não veio de casa e não veio de nenhum parente , 

de ninguém, de nenhum amigo próximo. Veio da escola. A escola foi 

fundamental nisso. Comecei a ler outras coisas: gibi, livro policial, que 

eu lia como um louco, um atrás do outro. Adorava aquilo. 

Isso na faixa de dez a catorze anos. Quando cheguei aos dezes-

seis, dezessete anos, fui apresentado à literatura, àquilo que podemos 

chamar de “literatura”, porque até então lia alguma coisa do Olavo 

Bilac, do Casimiro de Abreu. Muita coisa que a escola nesse momento 

deixa de ser um indutor de... não vou dizer de literatura, mas de livros 
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Eu queria imitar o Eugenio Hirsch. Até hoje tento, mas nunca consegui . 

O Eugenio é fantástico. Foi assim que comecei a fazer capas de livro. 

Já trabalhei em quinhentas outras coisas, mas a capa de livro sempre 

me acompanhou. E nunca igualei. Cheguei até a fazer a capa do Ulis-

ses, que é um grande lance do Eugenio. Foi pedido do Ênio, eu digo 

que fiz porque fiz uma capa, com ilustração; o Eugenio fez uma capa 

gráfica. A capa gráfica é aquela que tem só cores e letras, e tipologia. 

Como ia entrar ilustração e a do Eugenio não tinha, me meti a fazer 

uma com ilustração – senão eu não faria, jamais ia passar por cima do 

Eugenio Hirsch, um cara que eu adorava. 

Interesse pelo desenho

Tinha um grande interesse por desenho. Vivia desenhando, rabis-

cando, como todo menino. Isso não quer dizer que eu fazia um 

desenho  e alguém já dizia: “Olha, um dia ele vai ser um grande pin-

tor, um grande desenhista”. Não era isso. Ninguém fez essa leitura 

em escola nenhuma, parente nenhum – nada. Tudo normal. O que 

eu acho muito bom. As oportunidades são iguais mesmo. É claro 

que existem facilidades para aprender mais rapidamente. Existem 

facilidades para lidar com a coisa. Mas não acredito que o indivíduo 

nasça assim, predeterminado a ser um artista. A vida é muito louca. 

Não é essa predestinação. 

Mas eu queria porque queria. Vi a capa de livro e disse: “Vou fazer 

esse negócio”. E comecei a fazer sem saber o que estava fazendo. 

sofria exatamente o contrário. Tudo para ela era mais difícil. Então, o 

Ênio Silveira, contra tudo e contra todos – melhor dizendo, a favor de 

tudo e a favor de todos, e contra a ditadura –, lançava em torno 

de cinco livros por semana, livros pesados: Otto Maria Carpeaux; o livro  

sobre Buñuel; Carlos Heitor Cony, que foi quem mais me pegou. Achei 

aquilo  tudo maravilhoso. Aquela limpeza, aquela facilidade. Um negó-

cio moderno . Eu estava saindo um pouco dos Olavo Bilac, Casimiro de 

Abreu, e aquilo foi fantástico. E continua fantástico até hoje. Mas na 

época o impacto foi muito grande. Eu li aquilo tudo. 

Essa livraria de Juiz de Fora, com esse esquema legal, me fez entrar  

em contato com os livros. Não tinha muita grana para comprar, mas 

alguém sempre comprava. A gente trocava, emprestava um para o 

outro. Mas eu tomei contato com um negócio que foi determinante 

para mim, a capa de livro. O capista da Civilização Brasileira era o 

Eugenio  Hirsch, um austríaco que viveu na Argentina e depois no 

Brasil , que até acabei conhecendo. O melhor capista que o Brasil já 

teve. Era um capista fantástico, moderno, com um design incrível, 

uma coisa gráfica legal. Ele nunca foi igualado. Nunca, nunca! E, 

vendo  aquilo – toda semana cinco novas capas, todas do Eugenio, e 

ele ra ramente falhava em alguma coisa, era sempre bom, sempre com 

qualidade  –, comecei a achar legal essa história de capa de livro, e 

comecei a prestar mais atenção às capas do que aos livros.

Quando me mudei para Belo Horizonte, em 1971, procurei uma 

editora grande que tinha por lá, a Itatiaia. O editor e dono era amigo 

do Eugenio. Eu cheguei para ele e disse: “Eu quero fazer capa de livro ”. 
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alguns livros do autor
1983 Pimbinha 
 Texto de Pedro Bloch 
 Editora: Moderna 

1984 Galo de briga, de paz 
 Texto de Miriam Mermelstein 
 Editora: Paulus 

1987 O burrinho e o menino 
 Texto de Maria Pires 
 Editora: Formato 

1988 1 é 5, 3 é 10! 
 Texto de Santuza Abras 
 Editora: Formato 

1989 O parque dos meus sonhos 
 Texto de Maria Ângela Rezende 
 Editora: Formato 

 Um outro jeito de voar 
 Texto de Gilberto Mansur 
 Editora: Formato 

1990 Coleção Nomes e Nomes 
 Textos de Sonia Junqueira 
 Editora: Formato 

 O menino e o papagaio Bandeira 
 Texto de Odette de Barros Mott 
 Editora: Lê 

 Papo de pato 
  Texto de Bartolomeu  

Campos de Queirós 
Editora: Formato 

1992 Eu e minha luneta 
 Texto do autor 
 Editora: Formato 

1994 A arca de Noé 
 Texto de Ruth Rocha 
 Editora: Ática 

 A festa 
 Texto do autor 
 Editora: Compor

1995  Adão e Eva 
Texto do autor 
Editora: Lê

1997  O dia em que o Rei Logio parou 
Texto do autor 
Editora: Dimensão

1998  Anita numa noite esquisita 
Texto do autor 
Editora: Ática

1999  Yo y mi telescopio 
Texto do autor 
Editora: Formato 

2000  O doutor excelentíssimo 
Texto do autor 
Editora: Geração

  Bicho na estrada! 
Texto do autor 
Editora: FTD

2001  A onça e o bode 
Texto do autor 
Editora: Villa Rica

2003  Não pegue este livro! Fuja! Corra! 
Texto do autor 
Editora: Geração

2004   Abaixo a ditadura! 
Texto do autor 
Editora: Paulus

  A grande jogada 
Texto de Maria do Carmo D’Oliveira 
Editora: Compor

2005  Me livro do terror 
Texto do autor 
Editora: FTD

  O guloso 
Texto de Lilian Sypriano 
Editora: Compor

2006  O pinto pelado no reino  
dos trava-línguas 
Texto de Paulo Netho 
Editora: Formato

2008  Gavetas 
Texto de Jonas Ribeiro 
Editora: Dimensão

  Os três porquinhos e o lobo Lalau 
Texto de Luiz Fernando Emediato 
Editora: Geração

2009  O berro da bicharada 
Texto do autor 
Editora: Geração

  Buraco de minhoca 
Texto do autor 
Editora: Paulinas

  Confuso horário 
Texto do autor 
Editora: Formato

Já vou adiantando – dando um pulo imenso nessa história toda – que 

hoje, aos sessenta anos, é que estou começando a ter algum controle, 

saber o que estou fazendo em termos de desenho. Já tenho juízo 

daquilo  que, até então, era um negócio muito instintivo, de mandar 

ver. Continuo instintivo, mas hoje tenho maior controle do processo.

Sonho de infância

Queria ser coisas que achava fantásticas, que estavam longe. Queria 

ser aviador, o que estava muito longe da minha realidade. Aquilo era 

chiquérrimo. Hoje nem tanto, pois os problemas da aviação civil são 

gravíssimos. Acho que ninguém quer ser. Mas na época queria. Era 

um negócio legal. Ser médico também. Nunca lembrava que teria que 

atender senhoras de idade. Só pensava nas mocinhas, lógico! E coisas 

assim. Mas não havia nada em que eu me apegasse. Um negócio 

interessante  para falar é que nunca fui bom desenhista. Sabe aquelas 

coisas? Alguns dizem assim: “Desde pequeno ele tinha talento, não 

sei o quê”. Não, não era nada – tudo normal. Isso é legal desmitificar, 

porque as crianças acham que têm que nascer com algo a mais. Elas 

imaginam que você trabalha num castelo, isolado, que vive lá não sei 

onde. Aquele mundo mágico etc. Não é nada disso. Desenho absolu-

tamente normal, trabalho normal, redações normais, até sofríveis. 

Tudo normalíssimo.
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Era um teatro mambembe, parecia  
um palácio encantado aos olhos de 
Edy, que tinha apenas quatro anos,  
na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul.  
Lá se apresentavam grupos itinerantes 
de variedades, com malabaristas e 
atiradores de faca. Edy conhecia os 
bastidores e os atores porque o dono 
do teatro era seu pai, a quem também 
pertencia uma velha máquina de 
escrever, na qual, a partir dos sete anos, 
Edy fez seu aprendizado de escritora.m

em
ó

ri
as

 d
a 

lit
er

at
u

ra
 i

n
fa

n
ti

l 
e 

ju
ve

n
il



51

Pais e irmãos

Meus pais se casaram muito jovens. Meu pai era amigo do irmão de 

minha mãe, que decerto o apresentou à irmã porque o queria para 

cunhado. Eles não contavam desse jeito, com o ar de troça que estou 

dando, mas deve ter sido assim.

Seja como for, a relação dos dois foi muito harmoniosa. Nasci vinte  

anos depois do casamento. Antes de mim tiveram três filhos e três 

filhas , que já eram adolescentes ou pré-adolescentes quando cheguei. 

Todos cuidaram de mim e sempre me protegeram vida afora.

Morávamos em Bagé, uma cidade bem ao sul, junto da fronteira 

com o Uruguai. Meu pai era dono de açougue, mas o importante 

para mim foi o fato de ele ser dono também de um teatro, que era 

alugado para companhias teatrais itinerantes. Lá eram apresentados 

espetáculos de variedades, quer dizer, canto, dança, pequenas cenas 

de humorismo, mágicos, malabaristas, atiradores de facas e outros 

números circenses. O meu contato com o teatro é muito intenso, 

inclusive  nos bastidores. É evidente que meu pai amava muito esse 

ambiente, e íamos lá, ele e eu.

Devido à diferença de idade, quase nunca convivi com todos os 

meus irmãos ao mesmo tempo. Alguns foram estudar em Porto Alegre . 

Minhas irmãs mais velhas casaram quando eu ainda era muito peque-

na. Apesar de tudo nos amávamos muito. Aos dezoito anos, mudei de 

Bagé para Porto Alegre e dois anos depois definitivamente para São 

Paulo. A ligação com meus irmãos continuou forte. Agora, só resta eu.

Além dos espetáculos, adorava livrarias. Gostava de escolher sozinha seus livros.  

Aos dezenove anos publicou seu primeiro conto, com direito a foto e comentários, 

apresentando-o na Revista do Globo. Trabalhou como jornalista na revista e lá  

conheceu alguns escritores gaúchos, entre os quais Mário Quintana. Ela e Mário  

ficaram muito amigos. O poeta escreveu poemas e cartas para a estreante e de quebra  

a apresentou a um jovem, com quem Edy viria a se casar, já em São Paulo.

Aproveitou o sucesso desse primeiro conto e o enviou a Monteiro Lobato, com pedido  

de apoio ao projeto de se mudar para São Paulo. Lobato respondeu, elogiando o conto,  

indicando moradia na cidade e oferecendo-se para apresentá-la “aos futuros patrões”,  

como ele disse. Edy veio correndo e começou a trabalhar na imprensa. Em seguida  

começou a publicar livros. 

Muita água rolou: casamento, filhos, imprensa, cinema, teatro, televisão, discos, divórcio,  

e em 1970 um livro marcante para a época: A vaca voadora, em que narra a história de  

uma vaca que após beber um elixir ganha o dom de voar.

O elixir ingerido pela sua personagem simbolizava, para muitos leitores, os próprios livros  

e contos de Edy, cujos textos eram capazes de incentivar voos libertários de muitos jovens,  

em um momento em que a imaginação vivia cerceada pela ditadura. Com a coleção da 

vaquinha dotada de dons fantásticos, Edy Lima entrou de vez na literatura infantil e juvenil,  

e ainda continua dando asas a personagens as mais diversas.
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Edy Maria Dutra da Costa Lima
7/7/1924 – Bagé (RS)
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Contato com os livros

Na minha casa as pessoas liam muito. A minha mãe lia muito. E isso já 

vinha, parece, de família. Ela falava que o pai dela lia também. E os 

meus irmãos e irmãs eram muito dados a ler. As pessoas falavam mui-

to sobre livros e tinham os livros em casa. Inclusive, a primeira vez que 

eu ouvi Lobato, foi contado pela minha mãe. Eu ainda não lia, porque 

o Lobato é muito antigo, é mais antigo do que eu. Esse primeiro 

contato  foi assim caseiro. Depois, quando fui para a escola, vi uma 

livraria  perto da escola e fiquei deslumbrada, porque tive a revelação 

da possibilidade de escolher livros. Os livros iam sendo devorados, 

mas havia uma enciclopédia que acho que foi o livro mais importante 

da minha infância.

Primeira escola

A minha primeira escola foi pública. Fiz o primário em escola pública 

e gostei muito. É interessante, em Bagé, hoje, esse prédio em que es-

tudei é uma casa de cultura, e muito merecida, porque é uma casa 

muito bonita. Não era longe de casa, porque nada é muito longe 

numa cidade que não era grande.

Havia essa escola e alguns colégios particulares, todos muito 

próximos uns dos outros. No centro de tudo isso uma praça chamada 

Praça dos Esportes. Eu amei essa praça. Lá havia quadras de vôlei e 

de outros esportes, além de um rinque de patinação. Também havia 

Casa da infância

Era casa de terreno grande. As casas de antigamente tinham terrenos 

muito grandes. Em Bagé as casas de gente de classe média, como nós, 

tinham uma divisão standard. Eram construídas junto da calçada e 

logo na entrada tinham um corredor com uma sala de cada lado; logo 

a seguir, uma sala grande e, depois, uma fileira de quartos que abriam 

portas para um longo corredor envidraçado. No fim desse corredor, 

banheiro e cozinha, e mais atrás um adendo da cozinha.

Brincadeiras

Brinquei de roda, amarelinha e outras brincadeiras da época. E de 

bonecas , é claro. Mas, devido à influência do teatro, passei a inventar 

pecinhas para fazer com as bonecas. O próprio teatro era uma grande 

brincadeira. Ele ficava bem perto de nossa casa. Íamos lá a qualquer 

hora, meu pai e eu. As mesmas pessoas “encantadas” que se apre-

sentavam no palco, com maquilagem, roupas e iluminação especial, 

eu via de cara lavada, fazendo as mesmas coisas que as pessoas 

comuns . Houve até o caso de uma criança pequena, um bebê, filho de 

um casal de atores, que viajava junto com os pais e não aparecia em 

cena, mas estava lá quando eu ia de visita. Ao lado do teatro, com 

comunicação direta, havia um chalé que os artistas usavam como 

residência . Essa vida e essa gente foram o fascínio de minha infância.
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Então é um nonsense! Quando eu estava revendo isso para escrever 

agora pensei: “Meu Deus, mas o nonsense já estava aí pronto ”. Depois 

ela cai, ela quebra a melancia. A bolinha não quebrava, mas faz de 

conta que quebrava.

Carta para Lobato

Quando era pequena escrevi para Lobato, porque gostava muito dos 

livros dele. Naquele tempo havia pouca divulgação de fotos e eu não 

sabia como ele era fisicamente, por isso aproveitei a carta para pedir 

um retrato. Ele me mandou uma página de revista onde havia o retra-

to dele e suas personagens desenhadas em sua volta. Adorei!

Passaram-se muitos anos – pelo menos dez –, porque devia ter 

nove quando escrevi, e só tornei a escrever para ele aos dezenove 

anos. Tinha um bom motivo: a Revista do Globo, de Porto Alegre, 

havia publicado um conto meu com muito destaque, inclusive com 

meu retrato. Mandei as páginas da revista para ele e expliquei que 

gostaria muito de me mudar para São Paulo. Já estava trabalhando na 

Revista do Globo, mas achava que em São Paulo teria mais campo 

como jornalista. Por outro lado, estava retribuindo foto com foto, 

coisa  que disse na carta. Ele me escreveu uma carta maravilhosa, 

colocando -se à disposição para me ajudar na Pauliceia. Vim para São 

Paulo, ele realmente abriu as portas da imprensa para mim, e sou 

muito  grata a ele. Entretanto, passei muitíssimos anos sem falar nisso, 

porque perdi a carta e me parecia que se eu falasse no assunto  poderia 

brinquedos, muito mais que um parquinho comum. Não é uma falsa 

 lembrança porque estive lá anos depois e ela continua alegrando a 

vida de muitas crianças. É um lugar onde vivi horas felizes da infância 

e da adolescência e me lembro dele com muito carinho. 

O roubo da melancia

Minha família gostava de teatro, gostava de cinema, gostava de ler. 

Uma vez um amigo brincou sobre isso, me dizendo o seguinte: que 

eles não desejavam outra coisa senão um escritor. Acho que não 

sabiam  o que desejavam, não era explícito isso, não era dito em pala-

vras, mas provavelmente era o que todos estavam esperando. 

A primeira peça que escrevi, que eu me lembro, porque às vezes 

há coisas de que a gente não se lembra, e devo ter feito outras tenta-

tivas, foi O roubo da melancia. Era uma bolinha de gude a melancia, 

porque a boneca não tinha mais que uns vinte centímetros. Ela entra-

va numa quitanda e pedia carvão. O dono da quitanda saía de cena 

para buscar o carvão. Quando ele saía, ela pegava a melancia e punha 

embaixo do casaco. Eu gosto, eu adoro nonsense, eu escrevo muito 

com nonsense. Isso é um absoluto nonsense, porque pegar uma melancia  

é uma impossibilidade, carregar... Como é que você rouba uma me-

lancia numa quitanda?! Era uma coisa absurda. Quer dizer, podia 

encher  os bolsos de laranja, de qualquer outra coisa, mas  melancia! 
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edy lima alguns livros da autora

1973  A vaca deslumbrada 
Ilustrações de Jaime Cortez 
Editora: Melhoramentos 

  A vaca na selva 
Ilustrações de Jaime Cortez 
Editora: Melhoramentos 

  A vaca voadora 
Ilustrações de Jaime Cortez 
Editora: Melhoramentos 

1976  A vaca invisível 
Ilustrações de Jaime Cortez 
Editora: Melhoramentos 

1977  A vaca misteriosa 
Ilustrações de Jaime Cortez 
Editora: Melhoramentos 

1979  O poder do superbicho 
Ilustrações de Eduardo Lima 
Editora: Melhoramentos 

1987  A gente e as outras gentes 
Ilustrações de Patrícia Gwinner 
Editora: Globo 

1988  Bobos e espertos 
Editora: José Olympio

1993  A gente que ia buscar o dia 
Ilustrações de Luiz Maia 
Editora: Scipione 

1995  Bicho de todo jeito e feitio 
Editora: Scipione

  O macaco e o confeito 
Editora: Melhoramentos

  Presente de amigo e inimigo 
Editora: Scipione

1996  Escola nossa de cada dia 
Ilustrações de Mariângela Haddad 
Editora: Scipione 

  Pátria adorada entre outras mil 
Editora: Scipione

1997  Índio cantado em prosa e verso 
Editora: Scipione

1999  Pai sabe tudo e muito mais 
Editora: Scipione

2000  Ao sol do novo mundo 
Ilustrações de Wilson Jorge Filho 
Editora: Scipione

2005  Primeiro amor 
Editora: Global

2006  O caneco dourado 
Editora: Nacional

  A quadratura do círculo 
Editora: Scipione

passar por mentirosa. Passou tanto tempo que aquela foca recém- 

-chegada se aposentou como jornalista. Já tinha publicado A vaca 

voadora e as outras “vacas”, escrito para cinema, teatro e TV. Estava 

muito cansada e decidi que precisava não fazer nada por algum tempo . 

Escolhi o Rio de Janeiro para morar, porque a cidade é linda e eu tinha 

amigos lá. Fiquei um bom tempo lá.

Quando estava arrumando minhas coisas, fazendo aquela faxina 

gigantesca para voltar – estava morrendo de saudades de São Paulo, 

não aguentava mais... Tinha tanta saudade de São Paulo que brincava 

com as pessoas dizendo que tinha saudade até da poluição –, e era 

muita papelada. Por obrigação, olhei tudo para não jogar fora o que 

prestava. E não é que apareceu a carta do Lobato?! Foi uma coisa tão 

milagrosa, tão maravilhosa! Achei a carta do Lobato, aquela que ele 

me mandou para vir para São Paulo. Só que a carta era muito melhor 

do que estava na minha memória. Na carta, ele dizia tudo. Ele me 

falava  onde eu poderia morar, que me apresentaria às pessoas para eu 

conseguir trabalhar. Ele programou a minha vinda. E ele me apresen-

tou. Foi ele quem me arranjou emprego quando cheguei. Por isso fui 

para a imprensa direto. Claro que tinha uma pequena experiência, um 

pequeno currículo, tinha trabalhado na Revista do Globo. Mas vim 

para São Paulo graças ao Lobato.
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eliardo frança
A fantasia nas cores e nos traços  
é uma constante na vida de Eliardo 
França, que “estragou” uma folha  
de cartolina da professora ao pintar 
uma árvore azul, e ela o pôs de 
castigo. E, se de pen desse  dela,  
estaria de castigo até hoje, porque 
depois vieram cachorros roxos,  
gatos verde s e ratos vermelhos.
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Os brinquedos da turma

Nós fazíamos nossos próprios brinquedos. A turma andava pelas 

duas ou três oficinas da cidade atrás de rolimã para fazer carrinhos. 

O carrinho de rolimã, para quem não sabe, se faz com tábuas e, 

claro , rodinhas de rolimã. O carrinho se despenca de uma ladeira e 

desce com tudo. É dirigido com os pés, porque as rodas dianteiras 

são móveis. Às vezes eu tinha arranhões absolutamente saudáveis, 

sem maiores consequências. 

Nossa turma jogava bolinha de gude e futebol de botão. Tinha 

também o finco, que era jogado por duas pessoas, assim: uma haste 

de metal que se jogava no chão para cair em pé, fincado. Cada um 

tinha uma casa que era um triângulo, riscado no chão. Um menino 

começava a atirar o finco de sua casa, jogava e riscava uma linha no 

chão, até errar. Ganhava o jogo quem conseguisse dar a volta na casa 

do outro e voltar para sua casa. E valia fechar o caminho do outro. 

Esses eram os nossos brinquedos. 

E a cachoeira?! Em Santos Dumont pescávamos de guarda-chuva! 

Era assim: numa época do ano – acho que fevereiro, se não me engano – 

acontece a desova. Hoje sei que é uma tremenda saca nagem, mas na 

época não sabia. Na época da desova o peixe sobe o rio e  quando 
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Sua imaginação de cores trocadas, assim como seu gosto pelos temas infantis, certamente 

nasceram de sua infância em Minas Gerais: Eliardo montou arapucas para pegar passarinho, 

jogou bolinha de gude e finco, pescou com guarda-chuva! Essa pesca ocorria na época da 

desova dos lambaris, quando os peixes subiam o rio e, desavisados, caíam dentro do  

guarda-chuva estrategicamente aberto  por Eliardo.

Entre caricaturas e garatujas, cresceu querendo ser desenhista. Aos dezoito anos, tentou 

arquitetura, mas logo percebeu que essa não era sua praia. Convencido de que seu caminho 

estava no desenho, tomou coragem, criou algumas páginas de histórias em quadrinhos e foi 

para o Rio de Janeiro, bater na porta da Editora Brasil-América (Ebal). 

Chegou sem avisar, mostrou seu trabalho ao editor Adolfo Aizen, que o aconselhou a  

seguir o caminho da ilustração de livros infantis. Esse incentivo rendeu a ele as ilustrações 

dos livros de Malba Tahan e trabalhos com Ziraldo na revista O Cruzeiro e no caderno  

infantil do Jornal do Brasil.

Mas foi num baile de carnaval que Eliardo encontrou sua grande parceira de trabalho.  

Com textos de Mary França e desenhos de Eliardo surge uma das coleções de maior sucesso  

da literatura infantil do Brasil: a Coleção Gato e Rato, que ajudou a alfabetizar muitas gerações 

de leitores mirins. E a parceria resultou também num casamento e quatro filhos.

Um dos maiores projetos do casal foi uma viagem de quase um ano à Dinamarca, para  

estudar a vida e a obra de Hans Christian Andersen e trazer para o público brasileiro uma 

tradução competente de contos do autor de um dos primeiros livros que Eliardo leu: O patinho 

feio. O projeto rendeu o livro Contos de Andersen, que foi bem recebido por crítica e público.

E o trabalho do casal não parou por aí. Em 1994 fundaram sua própria editora, Mary & Eliardo 

França Editora, para continuar a publicar livros com árvores azuis e figuras inusitadas.

Eliardo França
17/6/1941 – Santos Dumont (MG)
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Era uma casa chique, mas não estávamos interessados nisso, nem 

em lustres de cristal. Queríamos mesmo era saber do quintal e dos 

cachorros, nossos amigos cachorros. E também de pegar passarinhos. 

Eu pegava, mas soltava: tiziu, canarinho... O prazer era pegar, vê-lo 

entrar debaixo da arapuca e prendê-lo. Só matei um passarinho na 

minha vida, com estilingue, mas foi sem querer. Não queria matar. E 

isso me pesou na consciência por muito tempo. 

Nós construíamos a arapuca, que era como uma pirâmide feita 

com pauzinhos: um em cima do outro até fechar, uma pirâmide mesmo . 

Então, levantávamos parte dela para colocar um esteio. Nesse esteio 

colocavámos outra madeirinha transversal, que o passarinho, quando 

pisasse , derrubava. Como aquilo sustentava a arapuca, ela caía e o 

passarinho ficava preso dentro dela. Para atrair o passarinho colocáva-

mos fubá e canjiquinha e o passarinho ia comer e esbarrava naquela  

haste de madeira e se prendia ali. Ou, então, às vezes, nessa haste, 

colocávamos uma linha, um barbante, e quando o passarinho entrava 

embaixo puxávamos e o passarinho ficava preso. Pobre do passarinho! 

E tinha a pipa: cortava o bambu, aparava as varetas e construía 

a pipa. Às vezes tinha briga de pipa. A turma da nossa rua soltava 

pipa e a da outra rua também, e elas se cruzavam no ar. Passávamos 

cerol – uma mistura de grude com caco de vidro – na parte da linha 

que fica perto da pipa. Aí, lá no alto, quando as linhas se encontra-

vam a gente puxava e cortava a do outro. Então, a pipa do outro 

caía. Às vezes, era a nossa. Era um perigo porque cerol é uma coisa 

terrível, corta mesmo!

chega à cachoeira ele salta, para ultrapassá-la. Então, abríamos um 

guarda-chuva bem onde eles iam cair. Com isso pegávamos quilos de 

lambari. Passado no fubá de milho e frito, era uma delícia! 

Na minha casa somos dois filhos, eu e meu irmão. Eu sou mais 

velho que ele dois anos, mas para mim ele era menino, não o deixava 

entrar na turma. Até hoje tenho amigos daquela época. Amigos de 

quando tinha sete anos. Amigos e amigas. Também várias meninas 

que estudaram comigo. Até hoje a minha razão para voltar a Santos 

Dumont é ver essa turma. 

A casa dos avós

Nasci numa casa muito grande, muito boa. Meu avô era uma pessoa 

de posse, um cara rico da cidade, por causa da sua indústria de 

queijo . Ao lado da casa dele, que era muito bem estruturada, de 

quintal grande e muito bonita, ficava a minha casa, e elas se comu-

nicavam. Tinha uma cerquinha lá, mas ninguém ligava para ela. 

Quando  meu avô era jovem, ele e o irmão, em viagem à Europa, 

compraram uma planta de um engenheiro francês, e com ela fez 

essa casa em Santos Dumont. E o irmão dele fez uma casa igualzinha 

em Copacabana, no Rio de Janeiro. Importaram tudo. Na época 

importavam -se aqueles vidros coloridos. 
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Havia livros que éramos obrigados a ler. Diziam que eram contos 

para criança, “contos de exemplo”. Líamos essas histórias e no dia se-

guinte devíamos contar o que tínhamos entendido. Não gostava disso . 

Era um desincentivo à leitura. Coelho Neto tinha o conto de um 

menino  que fingia que estava se afogando e gritava socorro para a 

turma ir salvá-lo. O pessoal ia, pegava-o e ele ria, zoando de todo 

mundo: “Não estou afogando nada, estou gozando vocês”. Até que 

um dia ele gritou socorro e ninguém atendeu porque achavam que ele 

estava gozando, e ele estava se afogando mesmo. E o moleque morreu . 

Uma coisa terrível. Coincidentemente, eu tive um amigo que sentava 

comigo no ginásio e morreu afogado lá em Santos Dumont, numa 

represa. José Antônio, o nome dele.

Uma história exemplar

Sempre fui o desenhista da classe, desde os sete anos. Na escola tinha 

um jornal que era uma cartolina que marcava as datas do Dia do Índio, 

do Dia da Árvore, do 21 de Abril... Uma vez a professora me deu a 

cartolina que ela tinha comprado – branquinha –, era o Dia da Árvore. 

Ela me pediu para desenhar uma árvore para o jornal. Desenhei uma 

árvore, azul, e fiquei de castigo por causa disso, porque não existem 

árvores azuis, as árvores são verdes com tronco marrom. Ela me botou 

de castigo porque havia “estragado” a cartolina dela. 

Livro de cheirar

Sempre convivi com livros, eles faziam parte do cotidiano. Meu pre-

sente de seis anos foi um livro do Andersen, O patinho feio. Gosto do 

cheiro de livro, a memória olfativa é muito forte. É mais forte que tudo 

em termos de memória. Sou um cara que cheira livro, e quando  cheiro 

aquele livro volto imediatamente à infância. A Tatiana Belinky já me 

contou que tem um livro de cheirar quando quer voltar à Rússia. Ela 

nasceu lá, e, quando quer voltar, dá uma cafungada e vai direto até lá. 

Sempre tive essa convivência com livro, e hoje uma das minhas diver-

sões prediletas é exatamente a leitura.

Seguramente comecei a ler com a obra de Monteiro Lobato: Rei-

nações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Aritmética da Emília, Poço 

do Visconde e, um pouquinho mais tarde, Os doze trabalhos de Hér-

cules, livros maiores e absolutamente fascinantes. Eu era apaixonado 

por essas coisas. O Monteiro Lobato também escreveu uma peça, na 

verdade uma peça publicitária, que hoje é um clássico: Jeca Tatuzinho, 

que ele fez para o laboratório do Biotônico Fontoura. Jeca era um 

capiau amarelo, abatido, que vivia descalço, até o dia em que toma o 

Biotônico Fontoura e fica alegre, satisfeito, gordo, bonito, rosado. Era 

uma coisa maravilhosa. Acho que tenho esse livro até hoje. Era um 

folhetim, Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato.
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alguns livros do autor
1972 Cavalinho de vento  
 Texto e ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Conquista 

 Dois meninos na Transamazônica  
 Texto de Margarida Ottoni  
 Editora: Conquista 

1973 O menino que voa  
 Texto de Mary França e Oranice Franco  
 Editora: Conquista 

1974 O rei de quase tudo  
 Texto e ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Orientação Cultural 

 Uma vez um homem,  
 uma vez um gato  
 Texto de Irene de Albuquerque  
 Editora: Conquista 

1975 Coleção Lila e Sibila  
 Textos de Maria Clara Machado  
 Editora: Edições de Ouro 

 Procura-se um rei  
 Texto de Orígenes Lessa  
 Editora: Ediouro 

1976 Macaquezas do macaco Malaquias  
 Texto de Stella Leonardos  
 Editora: Brasil-América 

1977 A árvore e os bichos  
 Texto de Mary França  
 Editora: Conquista 

1978 Coleção Gato e Rato  
 Textos de Mary França  
 Editora: Ática 

1981  Coleção Corre-cutia 
Texto e ilustrações de Mary França  
e Eliardo França 
Editora: Ática

1983 Olaf, o esquilo do norte  
 Texto de Camila Cerqueira Cézar  
 Editora: Ática 

1985 Fábulas – 2 volumes  
 Textos de Mary França  
 Editora: Ática 

1986 O urso com música na barriga  
 Texto de Érico Veríssimo  
 Editora: Globo 

1990 Coleção Contos de Andersen  
 Textos de Hans C. Andersen e 
 adaptação de Mary França  
 Editora: Ática 

1993 O trenzinho do Nicolau  
 Texto de Ruth Rocha  
 Editora: Ática 

2001 Aquele córrego  
 Texto de Carlos Drummond de Andrade  
 Editora: Ática 

 Clave de lua  
 Texto de Léo Cunha  
 Editora: Paulinas 

2002 Lindo Rubi  
 Textos de Mary França  
 Editora: Mary & Eliardo França Editora 

2003 Dicionário mínimo: poemas e prosas  
 Textos de Fernando Fábio Fiorese  
 Editora: Nankim

2006  Tapas e beijos da comadre  
onça – Um passeio pelo folclore 
Texto e ilustrações de Mary França  
e Eliardo França 
Editora: Global

2007  O macaco faz das suas 
Autor: Mary França e Eliardo França 
Editora: Global

2008  Gato que gosta de flores 
Texto e ilustrações de Mary França  
e Eliardo França 
Editora: Zit

  Pedro Malazartes como o diabo 
gosta – Um passeio pelo folclore 
Texto e ilustrações de Mary França  
e Eliardo França 
Editora: Global

Se eu não fosse tão cabeça-dura, parava de desenhar ali, no ato. 

Nunca mais pegava num lápis. Ia ser engenheiro, médico... mas conti-

nuei. É uma história exemplar. Mais tarde li uma frase do Picasso em 

que dizia que aos doze anos de idade desenhava igual ao Rafael 

Sanzio  – mentira, ninguém desenha aos doze anos de idade igual ao 

 Rafael Sanzio –, que levou setenta anos para aprender a desenhar 

igual a uma criança. 

O primeiro desenho de que me lembro de ter feito foi uma história 

em quadrinhos. Foi um dever de casa: a professora lia uma história, o 

aluno chegava em casa e devia reproduzir a história. Era a compo-

sição. Um dia a professora leu a história do rato do campo e do rato 

da cidade, e eu não escrevi, fiz uma história em quadrinhos daquilo. É 

uma pena que tenha perdido, mas me lembro perfeitamente dos 

desenhos  que fiz na época. Então, sempre soube que queria desenhar, 

e era isso que queria fazer na vida.
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fanny abramovich
A casa número 155 da rua Prates,  
no bairro do Bom Retiro, em  
São Paulo, já deu muito o que falar.  
Foi lá que muitos perseguidos da 
ditadura se esconderam. O lugar  
virou referência entre os clandestinos. 
Foi lá também que viveu uma jovem 
judia e comunista, desde sempre 
debochada e aberta para a vida,  
de riso fácil e natural, chamada  
Fanny Abramovich.
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Pai, avô e Luís Carlos Prestes

Das histórias que eu ouvia, quando era pequenininha, o primeiro som 

que me vem à memória é a voz da minha mãe toda noite me puxando 

o cobertor e contando história para eu dormir gostoso e ter sonhos 

lindos. Era a Cinderela, que morava no palácio, e o príncipe Luís Carlos 

Prestes, que vinha num cavalo não sei de onde. O comunismo, que ela 

me explicava, era uma espécie de palácio para todo mundo. 

Na minha casa eu convivia com todo tipo de gente... Entra espírita , 

sai espírita; entra “comuna”, sai “comuna”; entra sindicato das 

empregadas ... Quando pude, fui tratar de morar sozinha, porque 

realmente  era muito barulho. E isso a vida inteira. 

Minha avó me contava, meio em iídiche, meio em português, 

histórias  da infância dela. Só vim a entender quando vi o Chagall pela 

primeira vez, porque era aquele mundo do rabino voando, noivos 

voando , cavalo indo ao contrário, poético, azul... Eu não entendia. 

Eu morava no Bom Retiro, transitando entre duas casas, fundamen-

talmente. Primeiro, a casa da minha avó. Quando mamãe trabalhava, 

eu ficava com a vovó e, claro, não me lembro, mas vi fotos minhas só 

com fraldinha, indo, ao que parece, na carroça do leiteiro, absoluta-

mente feliz, tal qual rainha da uva acenando para multidões, indo da 

casa da mamãe para a da vovó, onde ficava o dia inteiro, feliz da vida. 

Depois morei em apartamento, em um prédio que se parecia muito, 

muito... era a cara do filme O ano em que meus pais saíram de férias. 

Era igualzinho. Um apartamento minúsculo, num prédio em que 

morava  um monte de gente, não tinha lugar para nada. A saída era no 
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Nessa casa a pequena Fanny aprendeu com a mãe a conviver com todo tipo de gente,  

a andar sozinha por São Paulo e, principalmente, a imaginar que Luís Carlos Prestes era um 

príncipe encantado . Aliás, a mãe da Fanny tinha uma exigência para a filha: ser militante  

do Partido Comunista . O resto não importava.

Fanny cresceu curiosa, com vontade de aprender o mundo. Gostava muito das artes, dos 

livros, do caldeirão político dos anos 1960, das “acontecências” da vida. Assim que pôde, 

conseguiu uma bolsa de estudos e se mandou para Paris. Lá ia aos cinemas, cafés, teatros,  

e aprendeu com a vida artística cotidiana o que não se interessou em aprender no banco  

de uma faculdade.

Quando voltou ao Brasil, já tinha ideias muito originais, sempre ao seu estilo irreverente.  

Foi dar aula, marcou época como educadora. Mas havia ainda um lado seu que estava  

por aparecer e só começou a despontar com o lançamento de seu primeiro livro: Teatricina. 

Fanny Abramovich, que começou escrevendo livros de pedagogia, tornou-se conhecida  

como autora de livros infantis e juvenis: Espelho, espelho meu; As voltas do meu coração;  

Pacto de sangue ... Seus escritos estão sempre em busca de um estilo fluente, bem-humorado, 

provocador. Fanny quer transportar para os livros a visão alegre, mas também crítica, de ver  

o mundo que aprendeu com a mãe.

Fanny Abramovich
21/9/1940 – São Paulo (SP)
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Arrepiante foi também a primeira vez que fui ao Teatro Muni-

cipal, porque misturava tudo... Minha mãe me levou. Era um cama-

rote (nem sabia o que era um camarote). Quem tocava piano era um 

homem chamado Günder, tocava Chopin. A emoção de viver o que 

eu ouvia, o teatro, os lustres... Até hoje vou ao teatro e demoro para 

chegar ao palco. O todo é muito mais bonito, a invenção do que está 

acontecendo na minha cabeça. 

Livros e vitrola

No apartamento em que morava com dezesseis pessoas, em dois 

quartos, almoçava ouvindo Chico Alves. Que rádio seria? Nacional? 

Não sei. Cantava: “Criança feliz, feliz não sei o quê...”, alguma coisa 

assim. Ouvia muito rádio, muito, e tinha vitrola. Sempre tive vitrola. 

Livro e vitrola, sempre. Além de não saber como cabia tanta gente, 

não sabia também como cabia tanto livro. E não eram tantos. Eu era 

pequena, mas tinha livros. Sempre tive. De gente que não era aca-

dêmica, tanto que a minha maior luta nestes últimos anos é tirar de 

mim o mínimo que ainda ficou de filha da USP. Não quero. 

Quadrinhos do mal?

As histórias em quadrinhos, evidentemente, diziam que eram do im-

pério do mal: americanas, capitalistas, imperialistas – não podia ver 

uma coisa daquelas. Não preciso nem dizer que era proibido. Acontece  

quarto andar. Quando se abria o elevador, dava direto para um 

corredor . Lá era o pátio onde brincávamos de boneca, disso, daquilo. 

Mas nada tinha a menor importância, porque o prédio era na Prates 

com a José Paulino, e, em frente, tinha o Jardim da Luz, que era o meu 

pátio, o meu jardim, o meu recreio, inteirinho para brincar. Nunca me 

faltou espaço para absolutamente nenhuma brincadeira. 

E quando chovia... Ninguém achava que chovia. Garoava, garoava 

sempre em São Paulo, era comum. Quando via aqueles “livros e brin-

quedos para os dias de chuva” tinha ataque epilético. Até porque, 

talvez como educadora, tenha sido sempre lúdico-brincante. Por que 

brinquedo para dia de chuva? Uma coisa muito maluca. Dia de sol não 

pode? Não precisa? Que maluquice é essa? 

Tinha um brinquedo, mas não era um brinquedo que eu fazia, 

era da Melhoramentos. Recortávamos umas figuras em preto – um 

prín cipe, o bosque – e colocávamos papel transparente atrás e uma 

vela. Chamava-se “Teatro chinês”, um teatro de sombras absolu-

tamente mágico. 

Quando eu estava no terceiro ano primário, minha irmã foi para 

a escola. Ela era menor que eu e fomos para uma escola semi-interna , 

o Batista Brasileiro. Eu adorava o Batista. O pastor – não me lembro 

se era uma vez por semana – tinha um cavalete no qual punha uma 

flanela . Pegava umas figurinhas recortadas e punha ali, e elas não caíam . 

Chamava-se “florenógrafo”, e eu simplesmente adorava aquilo , em 

vez das bobagens do Spielberg, que acha que sabe tudo, e não sabe 

nada. Não era um truque; era mágica. Era realmente arrepiante. 
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Leituras

Sábado, a gente ia passear com mamãe na rua Barão de Itapetininga, 

o que tinha de chique. Íamos na Livraria  Parthenon, do Álvaro 

Bittencourt : milhares de livros. Olhava, mexia, sentia, cheirava... Depois  

íamos a uma loja da Galeria Guara pará – alguma coisa assim, nem 

deve existir mais –, tinha um balcãozinho, vendia cadernetinha, que 

ainda não tinha muito aqui no Brasil. Eu era maluca por aqueles blo-

quinhos, desses que ainda hoje se usam para se lembrar de alguma 

coisa. Era uma coisa que vinha de longe, da Argentina talvez. Tinha 

lojas de roupa, a Brasiliense... 

Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Tudo o que 

havia em português já tinha lido. Então, lia bobagens que ficavam 

entre a banca e a livraria, uns livros de M. Delly – não se sabia se o M. 

era de monsieur ou madame –, que contava história do conde bastar-

do, ou algo assim. E fui estudar na União Cultural Brasil-Estados Unidos  

para poder ler em inglês porque não tinha mais muita coisa em portu-

guês. Meu pai tinha umas coisas do Júlio Verne. Ortografia antiga... 

Para comprar, muito pouca coisa. Tanto que, de repente, estava lendo 

José Lins do Rego, aqueles meninos dele, cinco volumes – que não era 

para criança, nunca, corpo pequeno. E Capitães de areia. Ia inventan-

do o que dava. Mas tive de aprender inglês, que não aprendi direito, 

e depois francês, que aprendi direito, para continuar lendo, lendo, 

lendo, lendo, lendo... 

Na minha casa acontecia muita coisa ao mesmo tempo, mas o 

livro  era ordenado , contava uma história. 

que, na entrada do cinema, no domingo, havia pilhas de gibis. 

Podia -se trocar gibi usado. Não podia nem chegar perto... Cobiça, 

olho gordo, vontade, babação, promessas, xingamentos de tudo, até 

que Álvaro  Moya, que merece a minha gratidão eterna – e ainda hei 

de fazer essa homenagem a ele, que, a cada encontro, diz: “Imagina!”, 

mas é verdade. Bendito seja! Fez um trabalho, um movimento, confe-

rências, explicando – ele era comunista – que quadrinhos não eram 

perigosos, não afetavam a cabeça, não transformavam ninguém em 

vassalo. E deu um alvará, uma bênção – toda criança podia ler gibi. 

Quer dizer, as crianças brasileiras, progressistas.

Eu lia Tarzan e Mandrake. Flash Gordon tinha, mas não era o meu 

pedaço, e sempre tive aflição a ficção científica. Batman tinha, mas 

também não me encantava tanto. Eram muito mais a figura e a palavra , 

a rapidez... Não quero dar uma de semiótica, mas sair do parágrafo e 

encontrar aquela coisa trepidante, ágil, acontecente – era uma lou-

cura! E me lembro de um que era até Disney, que ninguém se lembra , 

chamado Esquálidos, uma espécie de ET, dormia no espaldar da cama. 

Havia uma outra, menina , Laura Jane. Ela falava: “Areia da grossa, 

areia da fina, areia, me faça ficar pequenina”. Eu adorava! Era um 

Disney não idiota, não piegas, não passava por cima de tudo e aca-

bava. Era um Disney preto e branco , umas coisas muito boas. 
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alguns livros da autora
1979 Teatricina  
 Editora: MEC/Serviço Nacional de Teatro 

1981 O sadismo de nossa infância  
 Organização de Fanny Abramovich  
 Editora: Summus 

1983 O estranho mundo que se  
 mostra às crianças  
 Editora: Summus 

 O mito da infância feliz: antologia  
 Editora: Summus 

1985 Quem educa quem?  
 Editora: Summus 

  Ritos de passagem: de nossa 
infância e adolescência 
Editora: Summus

1989 As voltas do meu coração  
 Editora: Atual 

 Literatura infantil –  
 Gostosuras e bobices  
 Editora: Scipione 

 Quem manda em mim sou eu  
 Editora: Atual 

1990 Que raio de professora sou eu?  
 Editora: Scipione 

1992 Teimas e birras  
 Editora: Scipione 

1994 Cruzando caminhos  
 Editora: Ática

1995 Começar tudo de novo  
 Ilustrações de Laerte  
 Editora: Global 

 Olhos vermelhos  
 Ilustrações de Marilda Castanha  
 Editora: Moderna 

1996 Brincando de antigamente  
 Ilustrações de Cláudio Martins  
 Editora: Formato 

  Fofos filhos e filhotes 
Editora: Studio Nobel

1997 De surpresa em surpresa  
 Ilustrações de Salmo Dansa  
 Editora: Braga 

 Meu professor inesquecível  
 Organização de Fanny Abramovich  
 Editora: Gente 

1998 Também quero pra mim!  
 Ilustrações de Alcy  
 Editora: Studio Nobel 

2000 Pacto de sangue  
 Ilustrações de Alcy  
 Editora: Ática 

  Detonando o som 
Editora: FTD

2002  O Boto 
Editora: FTD

2003  Bateu bobeira e outros babados 
Editora: Moderna

  Pisando no mundo 
Editora: Geração

  Falta pouco 
Editora: FTD

2004 Três desejos tão desejados  
 Ilustrações de Evandro Luiz  
 Editora: Saraiva 

  Teimas e birras 
Editora: Scipione

  Por trás das portas 
Editora: Ática

2005 Espantoso  
 Editora: Ática 

2006  Ziguezagues: andanças de  
uma educadora e escritora 
Editora: Atual

2007 Sylvia sempre surpreendente  
 Ilustrações de Gê Orthof  
 Editora: Paulinas

2008  Rodamundo 
Editora: Escala Educacional

  Sylvia sempre surpreendente 
Editora: Paulinas

2009  Segredos secretos 
Editora: Atual

   Cruzando caminhos 
Editora: Ática
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Duas coisinhas

Acho que não tinha escola no Bom Retiro... quer dizer, não sei. Da 

creche  fui para o Mackenzie, uma trajetória bem “coerente”, e de lá 

para o Batista Brasileiro.

Vou contar duas coisinhas. O primeiro ano no Mackenzie fiz com 

a dona Nicota, e ela nos alfabetizou com a mesma cartilha com a qual 

alfabetizou o meu pai, quer dizer, isso mostra o quanto ela era 

“procurante ”, inovadora, “buscante” de outras possibilidades. Nem a 

cartilha ela mudou! Não dava... E o que me lembro é da biblioteca do 

Mackenzie. A gente saía da aula, no recreio, e ia para aquelas escadas 

que só aparecem em filmes do Hitchcock, aquela que vai descendo... 

E lá embaixo estavam todos os livros. O Thesouro da juventude, de 

capa dura azul, letras douradas; um que se chamava O livro dos contos , 

uma história de doze princesas que desciam toda noite de sapato 

e chinelo, para não fazer barulho, porque iriam a um baile. E elas 

trocavam  o sapato, depois destrocavam. E eu ficava lá. Para mim aquilo  

era tão imenso, tão imenso, tão imenso, que nunca caí na bobagem 

de voltar. É claro que vou ter que olhar com meus olhos de hoje, e 

não dos sete anos. Melhor deixar ficar do tamanho que tinha aos 

sete anos; era, assim, “despirocante”. Era muito lindo! E virei educa-

dora de tanto que conheci os sistemas educacionais, de tanto que 

mudava de escola...
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jorge miguel marinho
Jorge Miguel Marinho é um 
apaixonado por livros. Adora  
Carlos Drummond, ama Clarice 
Lispector, sabe de cor trechos dos 
seus livros preferidos. Mas suas 
primeiras leituras foram só por  
volta dos quinze anos. Vindo de 
família carente, seu primeiro livro  
foi Os padres também amam, de 
Adelaide Carraro, que leu 
emprestado e adorou.
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Primeira leitura

A primeira vez que toquei num livro tinha quinze anos. Antes disso, a 

realidade física do livro eu só conhecia pela Cartilha Sodré. No bairro 

paulistano do Tucuruvi era tudo muito precário, mas as pessoas 

tinham  relações bastante significativas. Como minha mãe tinha asma, 

sempre que a crise atacava algum vizinho acudia e vinha cuidar da 

casa, fazer as coisas, porque éramos pequenos. 

Uma vez veio uma moça de uns dezoito anos que se chamava 

Isolina. E nós a chamávamos de Zola. Sou escritor, sou muito xereta. 

No melhor sentido. Gosto de saber da vida das pessoas. Quando crian-

ça, era tímido, vivia sempre olhando o que as pessoas faziam. Achava 

muito legal. E a Zola vinha, fritava um bife, preparava o arroz e ia para 

o quarto, atrás do guarda-roupa. Para mim ela estava tendo uma ati-

tude clandestina. Depois arrumava a mesa e voltava para trás do guar-

da-roupa. Passado algum tempo ela saía. É claro que fui lá ver. E tinha 

um livro. Foi a primeira vez. Peguei no livro. Ele se chamava Os padres 

também amam, da Adelaide Carraro. Foi o primeiro livro que peguei. 

Ela me viu e falou assim: “Eu empresto”. Eu li. Não é um livro erótico, 

sensual; é de sacanagem mesmo. Quem conhece Adelaide Carraro e 

aquelas histórias apelativas? Em Os padres também amam o padre 

tinha uma atitude mais generosamente íntima com as fiéis. jo
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O que o adolescente Jorge gostou daquela descoberta foi a sensação de que havia  

muitas histórias  ainda desconhecidas dentro dos livros. Foi atrás de outros títulos,  

como O pequeno príncipe , que o encantou pelo sentido poético, alegórico, e pela  

maravilha que se abria para ele em forma de letras num papel. Maravilha essa a que  

ele poderia voltar sempre que lesse um livro.

Depois foi conhecer Machado de Assis, Guimarães Rosa e tantos outros. A literatura  

era sempre a garantia de novas possibilidades, de mudar ou chacoalhar a realidade.  

Tanto que Jorge Miguel resolveu ser escritor. Começou escrevendo um texto institucional  

para o Dia das Mães e acabou se tornando autor de muitos livros infantis e juvenis,  

como O boi cor-de-rosa, Te dou a lua amanhã, Escarcéu dos corpos, percorrendo  

diferentes gêneros como contos, poesias e romances.

Sua experiência tardia de leitura o ajudou a perceber que as histórias não têm idade.  

A relação de um livro com o leitor é única, intransferível, e se molda pela emoção,  

antes de tudo. Por isso, Jorge Miguel Marinho busca escrever de maneira a colocar  

as questões mais humanas nos seus livros infantis e juvenis sem infantilizá-las. 

Sua obra tem sido lida e premiada com o mesmo entusiasmo  que ele teve quando  

abriu um livro pela primeira vez.

Jorge Miguel Marinho
8/7/1947 – Rio de Janeiro (RJ)
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Pequeno príncipe

Aos dezoito anos tinha lido muito pouco. Trabalhava numa empresa 

chamada Companhia Swift do Brasil, e tinha lá uma moça que ficou 

sabendo que eu tinha dezoito anos e já havia lido a Adelaide Carraro. 

Ela disse: “Nossa! Vou dar um livro para você!”. E ela me deu O pequeno  

príncipe, do Saint-Exupéry. Aos dezoito anos! Não fui um retardatário 

na leitura. Fui um retardado. Porque só aos dezoito anos é que fui ler 

O pequeno príncipe, que as crianças leem com dez, onze anos. E tive 

a segunda sensação incrível de leitura. 

Tornei-me professor de literatura, de língua. Não gostei daquele 

negócio: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 

cativas ”. Eu já tinha um sentimento assim: “Se você se faz apaixonar 

por alguém, você está prestando um benefício à pessoa. Ela fica 

inquieta , fica gostando, vê a beleza”. Mas, do texto em geral, gostei 

muito de O pequeno príncipe. Era a primeira vez que via a realidade e, 

sobretudo, os sentimentos tratados de maneira diferente. Não era do 

jeito que falava, era diferente. Alegórico, poético. E havia os elemen-

tos da própria fantasia, do imaginário. Os expedientes que saem da 

realidade imediata. Os expedientes sobrenaturais. A poesia, a fantasia 

do livro. Ler me ensinou a ser, foi o instrumento maior de conheci-

mento do mundo e de mim mesmo. 

Li, gostei. Li toda a obra da Adelaide Carraro: Os padres também 

amam, Eu mataria o presidente, Falência das elites... tudo. Na época 

não entendia isso, mas hoje consigo identificar o que significa ler. 

 Primeiro, gostei, claro, do tema, que atendia às minhas expectativas 

sexuais de adolescente, minha curiosidade, e, sobretudo, tinha a ver 

com um comportamento clandestino. Mas o que me entusiasmou 

mesmo foi que dentro de um livro tinha uma história, e uma história 

clandestina, de uma pessoa que não conhecia, com quem podia 

comungar  a minha vida. 

Essa história não tinha densidade de vida, evidentemente. Era um 

texto apelativo, mas foi dos mais significativos para mim, foi aquilo 

que chamo hoje de “isca de leitura”. Acho que você pode começar a 

ler com tudo. Não existe um livro específico para cada leitor. 

Uma pessoa que orientou muito a minha vida de leitor foi um 

bedel  do colégio, que lia muito. Perguntei-lhe: “O que eu leio?”. Ele 

respondeu: “Jorge, leia tudo o que lhe cair nas mãos”. Concordo com 

isso até hoje. O ato de ler é uma atitude tão concentrada, que às vezes 

alguns livros funcionam como isca de leitura, e você não para mais. Foi 

o que aconteceu. Comecei com a Adelaide Carraro e terminei com a 

Clarice Lispector. Comecei pela sacanagem, pela pornografia, e ter-

minei com a metafísica. 
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Depois, Machado de Assis

Aquela mesma moça, outro dia, me disse: “Você vai ler Machado de 

Assis”. O terceiro livro de verdade, além de gibi, essas coisas, foi Dom 

Casmurro. Foi a primeira vez que entendi o que era litera tura  . Entendi 

que o livro não se completava só com a história, que eu não era um 

leitor passivo, que recebia aquela linda história. Não. Eu me inquietei 

profundamente com a vida do Bentinho e com tudo o que estava ali. 

Descobri uma característica fundamental da literatura , da boa literatura : 

que a história não se completava e não se fazia só por ela mesma. 

Tinha-se que interferir na história, completá-la, julgando se Capitu 

traiu, ou não, Bentinho. Mas a história, como estava lá, era uma su-

posta história. E o leitor tinha, de alguma forma, que construir essa 

história, essa narrativa, com seus olhos de leitor. Gostei muito da vida 

do Bentinho, e do livro, e lembro que, na rua da Esperança mesmo, 

onde não passava carro, li o final do livro e fiquei profundamente 

triste,  cheguei a chorar. O estilo do Machado de Assis, o ceticismo 

forte, mas ao mesmo tempo nas entrelinhas, a dor do personagem, 

que dizia  algo assim: “Tenho trabalhado muito. Vou ao jornal todas as 

manhãs. Almoço em tal lugar”. Aquela narrativa distante. E ele diz: 

“Soube que Capitu morreu na semana passada”. Um flash. Do trágico . 

Que vinha e tocava. E é essa a minha  visão de leitor: emotiva. 

Li e tive uma sensação que depois foi se intensificando. O lindo 

da vida é o transitório, o efêmero, a possibilidade de mudança. Mas 

não sou contente com isso o tempo todo. Já não era.  Gostava de 

coisas absolutas, eternas. Namorada eterna, amigo eterno ... tudo 

eterno. Gostei desse livro pelo poético, mas gostei porque era a pri-

meira vez que vi que era um livro bom, e podia voltar a essa realidade  

tantas vezes quantas quisesse. Se o meu amigo, as minhas aventuras , 

as minhas namoradas não se repetiam daquela maneira absoluta, 

o livro me dava essa possibilidade. Toda vez que eu quisesse voltava 

para o livro. Quando estou lendo um livro e gostando, fecho e deixo 

lá. Ele não existe, esqueço que ele existe, mas querendo ler. Sabe por 

quê? Para lembrar que tenho o livro e sou extremamente feliz, como 

uma criança que ganha um chocolate. A gente faz sempre isso 

com irmão, sobretudo quando não gosta dele. Deixa-o comer o cho-

colate dele; quando ele termina, você come o seu. Essa foi a minha 

sensação de livro. 
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alguns livros do autor
1981  O talho 

Editora: Loyola

1984  Escarcéu dos corpos: sete  
histórias de carne e osso  
Editora: Brasiliense 

1986  Menina que sonhava e sonhou 
Editora: FTD

1987  A visitação do amor: uma  
história mágica em dó maior  
Editora: Contexto 

 Um amor de maria mole  
 Editora: Lê 

  Dengos e carrancas de um pasto 
Editora: FTD

1988  Na curva das emoções 
Editora: Melhoramentos

1989  Na curva das emoções: histórias  
de pequenas e grandes descobertas  
Editora: Melhoramentos 

1991  O caso das rosas amarelas  
e medrosas  
Editora: Letras & Letras 

1993  Te dou a lua amanhã: biofantasia  
de  Mario de Andrade  
Editora: FTD 

1996  O cavaleiro da tristíssima figura  
Editora: Ática 

2002  O amor está com pressa: contos  
Editora: Melhoramentos 

2005  Lis no peito: um livro que  
pede perdão  
Editora: Biruta

  Te dou a lua amanhã... 
Editora: Ática

2006  3 asas no meu voo mundo afora 
Editora: Moderna

2007  O boi cor-de-rosa 
Editora: Peirópolis

2008  Na curva das emoções 
Editora: Biruta

  A maldição do olhar 
Ilustrações de Gustavo Piqueira e Samia 
Editora: Biruta

2009  ... Mas é segredo... 
Ilustrações de Juliane Assis 
Editora: Autêntica

  Adivinha o que tem dentro do ovo 
Ilustrações de Rubens Matuck 
Editora: Biruta

86
jorge miguel marinho

Entre o livro e a literatura

Literatura é assim: oferece uma história, que só existe quando se 

completa com os olhos do leitor. Em seguida apareceu a Clarice 

Lispector . E se tornou a autora da minha vida. Gosto muito de ler, 

sou obstinado. Mas gosto muito da Clarice Lispector, por isso escrevi 

Lis no peito – Um livro que pede perdão, uma ficção. Não sou ensaísta , 

nem especialista, nada. Mas queria escrever um livro que contasse 

aos jovens leitores como é legal essa mulher, que ela não é uma 

autora  difícil. Ela é significativa para mim, por diversos motivos. 

Primeiro  de tudo pela capacidade de tirar da realidade mais banal, 

ordinária, comum, o extraordinário – uma das características funda-

mentais da literatura. 

A literatura tem a capacidade de iluminar a realidade, mesmo 

aquela com a qual se convive sempre. É claro que entre amar e ler um 

poema de amor é melhor amar. A literatura é ótima, mas é melhor 

amar. A literatura não substitui a vida. Entre comer uma feijoada e ler 

um conto significativo sobre a feijoada é melhor comer uma feijoada. 

Mas lendo um poema de amor se ama melhor. Tem-se um perfil de 

postura melhor no amor. Lendo um poema sobre feijoada se come a 

feijoada com mais prazer. 
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lalau
Quem conhece os livros de Lalau,  
todos ilustrados pela sua fiel parceira 
Laurabeatriz, deve pensar que ele 
sempre teve uma preocupação  
enorme com a natureza. Afinal, boa 
parte dos seus livros falam de bichos  
e muitos são ecologicamente corretos. 
Mas, para a surpresa do leitor, Lalau 
também já gostou de ler sobre  
grandes caçadas, matança de bichos.
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Stanislalau

Lalau foi um apelido que me deram há muitos anos. Sou publicitário e 

trabalhei em uma agência no final dos anos 1970 chamada Gang, em 

Pinheiros, um bairro de São Paulo. Naquela época eu colaborava para 

a revista de um sindicato, publicava uma crônica sobre a cidade. 

A revista era sobre São Paulo. Sempre gostei muito de humor, por isso 

coloco humor no meu trabalho. Um amigo leu uma das crônicas – 

nem lembro mais qual – e exageradamente me comparou ao Sérgio 

Porto. Estava maluco, completamente maluco. E com esse negócio 

de Lázaro, ou Lazinho, outro apelido meu, ele disse: “Não, é Lalau”. 

O Sérgio Porto assinava Stanislaw Ponte Preta. E o apelido pegou. 

Não é de infância, não. Já tinha meus trintinha. De criança era Lazinho.

Vendo a boiada passar

Muito cedo, fui morar em Santo Amaro, por conta de um emprego 

que meu pai arrumou nesse bairro. Naquela época – até parece que é 

uma época, uma era mesozoica; faz pouco tempo – Santo Amaro 

ainda  tinha muito de cidade de interior. Tinha prefeitura, na rua em que 

eu morava passava boiada. Eu pescava na represa do  Guarapiranga. 
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Em sua defesa, Lalau pode dizer que era criança, que naquela época a preocupação com  

o meio ambiente era menos vigorosa, que ele não se interessava pela matança e pelo 

desmatamento que as personagens provocavam, porque aquilo de que ele gostava mesmo  

era a aventura. Simplesmente gostava da ação, da descoberta, do mistério, das grandes 

narrativas heroicas das personagens de um dos seus livros preferidos: Três escoteiros em férias 

no rio Paraguai. O futuro autor não queria agredir a natureza, apenas ler e se divertir.

Ainda antes de ser o autor preferido de toda a fauna ameaçada do mundo, antes de publicar 

livros  como Boniteza silvestre ou Brasileirinhos – Poesia para os bichos mais especiais da nossa 

fauna, esse menino vidrado nas caçadas dos escoteiros seguiu a carreira publicitária.  

Trabalhou para algumas agências de São Paulo, onde aprendeu a escrever um texto mais 

direto, simples, conciso, pronto para crianças.

Quando então a sua vida parecia caminhar definitivamente para o ramo publicitário, Lalau 

resolveu dar uma chance para seus textos que estavam guardados na gaveta. Reuniu alguns 

poemas e colocou debaixo da porta do poeta José Paulo Paes, que não somente gostou como 

enviou para a editora Companhia das Letrinhas. 

Quando José Paulo Paes retomou o contato com o autor iniciante, o primeiro livro de Lalau  

já estava em produção. Lançou então Bem-te-vi; depois veio Girassóis; em seguida, Fora da 

gaiola... e ainda outros tantos que completam uma obra de poesias leves e musicais e muitas 

vezes atenta aos problemas do meio ambiente.

Lázaro Simões Neto
7/1/1954 – São Paulo (SP)
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Futebol de várzea 

Meu pai foi jogador de futebol. Jogou no Juventus, na Portuguesa, na 

Portuguesa Santista. Chegou a ir ao Corinthians, mas aí eu atrapalhei 

a jogada, porque ele me teve com vinte e dois anos. Então precisou 

parar. Ele era atacante. Diferente de hoje, que tem ala, não sei o quê. 

Ele era atacante, e eu jogava, também no ataque.

Cheguei a treinar no São Paulo. Era um problema, porque sou 

corintiano. Mas também eu não fui para a frente, primeiro porque não 

tinha muita paciência de treinar, gostava era de jogar na várzea com 

os amigos. E nasci de óculos, ao contrário do Herbert Vianna. Sou 

míope. Quando fui para o São Paulo não tinha lente, não tinha cirur-

gia, não tinha nada para ajudar. Quando estava chegando perto do 

Morumbi tirava os óculos para me acostumar, até que um cara perce-

beu que eu dava uma fechadinha no olho. E eu confessei. Confessei e 

tive que parar. Mas, graças a Deus, continuei jogando com meus 

amigos  na várzea, bem mais divertido. 

Lembranças da biblioteca do avô

Eu gostava de livros por influência do meu avô, que tinha uma biblio-

teca pequenininha na casa dele. Quando a gente se reunia lá no 

domingo  – aquele domingão da família – eu sempre dava uma escapa-

dinha para lá. Mas não tinha a variedade e a quantidade de livros 

para crianças que existem hoje: livro para morder, para tomar banho, 

Essas são as primeiras recordações que tenho. Devia ter cinco, seis 

anos. Aquela boiada passava em frente de casa, pegava a avenida 

João Dias e ia embora. Impressionante, mas era bem bucólico. Até 

hoje meus amigos falam: “Ah, eu preciso ir até São Paulo”. São Paulo 

é a praça das Bandeiras. Porque naquela época tinha um ônibus só, 

que vinha de Taboão, um bairro que ficava lá pelos lados de Itapece-

rica da Serra e hoje virou cidade. Só que ele parava na praça das Ban-

deiras, e ali era São Paulo. Era um grande barato ir para São Paulo. Aos 

catorze anos é que vi pela primeira vez uma escada rolante – achei o 

máximo. Ficava na praça Júlio Prestes, aonde eu ia comprar passe 

escolar . Fiquei horas na escada rolante, subindo e descendo, subindo 

e descendo. Em Santo Amaro não tinha escada rolante. E cinema  não 

tinha carpete. Fui no Cine Windsor, na avenida Ipiranga , rua São João, 

nem me lembro, e fiquei mais admirado com o carpete, que me 

chamou  muita atenção, que com o filme, El Cid, movimentadíssimo. 

Sou filho único. Meus pais perderam cinco filhos. Uma série de pro-

blemas, mas eu vivia jogando futebol na rua, bolinha de gude. Esse tipo 

de coisa, esse tipo de brincadeira. Por outro lado tinha muito mato, 

muito passarinho. Pescava três, quatro vezes por semana, pegava    muita 

traíra na represa ou nas lagoas onde hoje está o Hotel Transamérica, o 

Carrefour. Ali é um brejo danado, não sei como não afundou até hoje. 
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Livro de cabeceira

Era o Dom Quixote das crianças, do Monteiro Lobato. Em casa não 

tinha livro, não fazia parte da casa, infelizmente, mas fazia parte da 

vida na escola. Eu era muito curioso. Quando abriram a tal biblioteca, 

fui lá mexer. Pronto! Fui lá e fiquei conhecendo Monteiro Lobato , 

Irmãos  Grimm, um dos escoteiros, que é uma coisa! Outro de cabe-

ceira: Três escoteiros em férias no rio Paraguai. Era de uma série, que 

 tinha ainda: Três escoteiros em férias no rio Tietê, Três escoteiros em 

férias no rio Paraná e Caçando e pescando por todo o Brasil, mas este 

não li. E um outro, que é uma edição esgotada de mil novecentos e 

pouco, chamado Tragédias caboclas, que também não tive a felicida-

de de conhecer. Os escoteiros acabavam com tudo, matavam onça, 

jacaré, caçavam passarinho. Faziam altas barbaridades. Mas não era 

isso que me atraía, o que me atraía mesmo era a aventura toda: os 

barcos, um tio bacana, e sucuri, jacaré, anta, bugio. E eles matavam 

tudo. Totalmente politicamente incorretos. Mas acho que isso é coisa 

da época. Havia muito bicho. Sei lá como é que eles pensavam. Meu 

avô tinha um afilhado em Três Lagoas, no Mato Grosso, e vira e mexe 

a gente ia para lá. Meu pai ia pescar com meu avô, e meus tios e eu 

íamos junto. Era uma maravilha. Eram dias de viagem em Fusquinha, 

Aero Willys, até chegar à fazenda, que tinha muito bicho. A natureza 

era completamente livre. Mas eu gostava do raio do livro em que os 

caras matavam tudo.

para arrastar no chão... Na biblioteca do meu avô, tinha alguns volu-

mes do Jorge Amado, uma coleção de Émile Zola. Eu, com dez anos, 

folheava Émile Zola! Tinha Thesouro da juventude. Outro que eu 

achava  ótimo era O mundo em que vivemos. Eu lia Monteiro Lobato, 

lógico, Irmãos Grimm, e outros clássicos da infância.

Em casa não se tinha o costume de contar histórias. Eu não lembro . 

Mas meu avô, quando a gente se encontrava, puxava os netos para 

contar uma história, um caso. Ele era do interior, de Botucatu; então, 

tinha um monte de histórias para contar, de saci, de mula, principal-

ment e de assombração, que eram as mais interessantes. Em Santo 

Amaro tinha bastante saci. Até de duas pernas. Tinha também uma 

biblioteca , que, aliás, mudou  de nome, hoje se chama Biblioteca 

Kennedy , no começo da avenida João Dias, em direção a Itapecerica, 

do lado direito . Fui bastante  lá quando garoto. 

Estudei em escola municipal, que naquela época era outra coisa. 

No ginásio eu tinha uma professora de português, por exemplo, que 

nos propunha fazer análise sintática de Os lusíadas. Olha que malu-

quice! E redação todo dia. E as leituras de sempre: José de Alencar, 

Machado de Assis... Dostoiévski, até Dostoiévski. Até ganhei um prê-

mio quando passei em primeiro lugar no primeiro ano primário. Olha 

que maravilha: uma edição do Pinóquio no país dos brinquedos, com 

dedicatória e tudo da professora: “Ao Lázaro, lembrança de sua 

professora . Dona Dirce. 1961”. 
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alguns livros do autor
1994  Bem-te-vi e outras poesias 

Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Companhia das Letrinhas 

1995  Fora da gaiola e outras poesias 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Companhia das Letrinhas 

  Girassóis 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Companhia das Letrinhas 

1997  Uma cor, duas cores, todas elas 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Companhia das Letrinhas 

2001  Brasileirinhos: poesia para os bichos 
mais especiais de nossa fauna 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Cosac Naify 

  Mais brasileirinhos: poesia  
para os bichos mais especiais  
de nossa fauna 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Cosac Naify 

  Novos brasileirinhos: poesia  
para os bichos mais especiais  
de nossa fauna 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Cosac Naify 

2004  Bem brasileirinhos:  
poesia para os bichos  
mais especiais de nossa fauna 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Cosac Naify 

2005  O caçador de palavras 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Scipione 

2006  Futebol? 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Companhia das Letrinhas 

2007  Boniteza silvestre 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Peirópolis

2008  Japonesinhos 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Peirópolis

  Sobre voos 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Manole

2009  Os números 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Amarilys

  As letras 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: Amarilys

  Hipopótamo, batata frita, nariz 
Ilustrações de Laurabeatriz 
Editora: DCL

Escrever sem matar

Eu falei da professora que dava redação toda aula. Bem, ela começou 

a ler as minhas redações na classe. Então comecei a caprichar mais, a 

me interessar mais, a ler mais. Porque para escrever tem que ler, não 

tem perdão. Então foi daí mesmo que acabei  ganhando o festival de 

música, sabe aquelas coisas? Virei peixinho da professora, escrevia no 

jornalzinho da escola: Minhas férias no Mato Grosso, mas sem matar 

nada. Essa professora foi uma influência muito forte. Deu até indica-

ção de leitura. Uma vez a classe leu não sei o quê, e eu li O jogador, 

de Dostoiévski. Como ela se chamava... Dona Ivete! Maravilhosa. 

A minha escolha profissional também foi por esse caminho. Queria  

trabalhar com alguma coisa que envolvesse escrever. Tinha jornalismo  

ou propaganda. Acabei indo para propaganda porque gostava  de 

desenhar  também. Mas eu comecei mesmo com Monteiro Lobato, 

Irmãos Grimm, e também o Thesouro da juventude. Umas coisas mais 

abertas. De literatura mesmo eu sempre gostei da brasi leira. Li a obra 

inteirinha do Lima Barreto, alguma coisa do João do Rio, também 

muito  bom. E Machado, lógico!
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luiz antonio aguiar
Luiz Antonio Aguiar não conseguia 
aprender a ler. Olhava para aqueles 
símbolos impressos no papel e eles 
não lhe diziam nada. Foi preciso  
que seu pai, noite após noite, 
sentasse-o no colo e o incentivasse  
a aprender, tendo como recompensa 
para cada letra assimilada uma nova 
história das Mil e uma noites.
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Leitura como aventura

Eu não conseguia aprender a ler no colégio. Olhava aquele negócio no 

quadro, aquilo não dizia nada para mim. Achava muito chato o colé-

gio. Então, fugia. Você podia fazer essas coisas. Copacabana era 

quase  uma cidade do interior. Eu corria para a ponta da praia, onde 

tinha uma colônia de pescadores – que existe até hoje, mas naquele 

tempo era muito grande –, e ficava lá o dia inteiro. 

No final do dia, às cinco, seis horas, tinha o arrastão. Não o arras-

tão de hoje, que está relacionado à violência, à criminalidade, mas o 

arrastão de quando os pescadores chegavam e a gente ajudava a 

arrastar  as redes para fora d’água, cheias de peixes, e todo mundo 

ganhava alguns. Eu voltava para casa e dizia: “Olha, minha mãe, o 

que eu pesquei”, e ela fritava os meus peixes.

Como eu não conseguia aprender a ler porque ficava pescando, 

meu pai resolveu me ensinar. Ele comprou uma cartilha daquelas 

imensas e me punha no colo de noite. Eu tinha que aprender uma 

letra com ele. Se eu aprendesse legal, ele pegava uma coleção de 

livros  que tinha acabado de comprar, As mil e uma noites , e lia uma 

história para mim. Era uma coleção enorme da Saraiva, com oito volu-

mes lindamente ilustrados, maravilhosa; eu tenho esses livros até hoje. 

Foi aí que eu comecei a ler, com vontade de ler as histórias : a coisa fez 

sentido para mim. Aqueles sinaizinhos queriam dizer alguma  coisa.
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Depois de compreender que aquelas letras podiam formar histórias Luiz teve vontade de  

também ler como o pai e logo se alfabetizou, recuperando o tempo perdido. Começou, então,  

a curtir tanto os livros, que escalava a estante da sua casa atrás daqueles que lhe instigavam a 

curiosidade. Nessas aventuras encontrou muita diversão, como Robinson Crusoé e Memórias  

de um burro , mas foi com a obra de Monteiro Lobato que descobriu outro universo, um lugar  

no qual as crianças podiam tomar o poder, onde podiam ser donas do mundo.

Aos poucos, além de leitor, virou também escritor. Escritor amador, de escrever redações no 

colégio. Mas a vontade de criar as próprias histórias, tão boas e interessantes como aquelas  

que lia, crescia junto com Luiz Antonio Aguiar.

Por um tempo abandonou o ofício. Era o final da ditadura, e Luiz, já cursando comunicação, 

preferiu dedicar-se à política. Militou na esquerda, viveu clandestinamente, por um triz não foi 

para o Araguaia. Esse período passou, e o escritor que havia em Luiz Antonio renasceu. Primeiro 

nos quadrinhos, ou nos textos encomendados, escrevendo em todos os estilos possíveis, até que 

resolveu ter sua própria criação, uma publicação só sua. Mas não foi fácil publicar o primeiro  

livro. Tristão demorou mais de três anos para ser aceito por uma editora. Ainda mais tempo 

demorou Confidências de um pai pedindo arrego, que, depois de quase cinco anos circulando 

nas editoras, foi finalmente publicado pela FTD. O livro venceu o Jabuti e abriu caminho para  

que novas obras do autor fossem publicadas.

Hoje, com títulos como Aleijado e Sonhos em amarelo, Luiz Antonio já tem uma pequena 

estante  com sua própria obra. Quem sabe outro futuro escritor também escale essa estante  

em busca de grandes aventuras literárias e siga os mesmos passos do autor.

Luiz Antonio Farah Aguiar
11/2/1955 – Rio de Janeiro (RJ)
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sabia ler. Então comecei a inventar a história. Acho que tem a ver com 

o que faço até hoje, pois o mecanismo é mais ou menos o mesmo: as 

ideias que eu tenho – a maioria delas – vêm enquanto estou lendo.

Sei que hoje em dia a maior parte dos brasileiros não tem condi-

ções de ter essa bênção que eu tive, que é uma estante enorme e essa 

opção de puxar um livro: “Esse não, é de medicina, é chato”. Puxava 

outro: “Esse aqui, Como ensinar bons hábitos à juventude. Não estou 

interessado”. Então, encontrava outro: Os contos maravilhosos do 

Japão . “Opa, é esse.” E lia.

Dos quadrinhos a Dickens

Tive uma formação muito forte com gibi, com histórias em quadri-

nhos. Esse negócio de falar que a gente desaprendia a ler com histó-

rias em quadrinhos é o mesmo caso da internet hoje: uma espécie de 

saudosismo. A vida corre. O tempo não para. Naquele tempo o vilão 

eram os quadrinhos, a gente lia muitas histórias em quadrinhos. 

Depois , fui fazer histórias em quadrinhos para ganhar a vida. Trabalhei 

muito com elas. 

Também lia muito contos de fada, principalmente aquelas adapta-

ções pequenininhas, de uma coleção de livrinhos azuis da Melhora-

mentos. Até hoje tenho alguns guardados, com o maior amor. Contos 

Escalada rumo ao pico da estante

Meu pai me alfabetizou e me introduziu no mundo dos livros. Ele fazia 

questão de comprar muitos livros, era uma coisa em que ele investia: 

ter uma biblioteca em casa. Não posso chamar de “biblioteca”, mas 

era uma estante que ocupava uma parede inteira, e várias outras espa-

lhadas pela casa. Eu sempre convivi com muito livro, com a aventura 

de puxar um livro, descobrir o que tem dentro e começar a ler a 

história . Isso eu tive desde criança. Um dos grandes baratos da minha 

infância era este: ir à biblioteca do meu pai descobrir livros, descobrir 

histórias que me interessassem. Isso foi maravilhoso, isso foi fantás-

tico. Foi o que me fez. 

Tem uma história que eu já contei várias vezes: meu pai começava 

a ler e eu pegava no sono; é claro que na hora ele parava a narrativa 

e continuava na noite seguinte. Um dia não me conformei. O livro 

Mil e uma noites ficava no alto da estante. Escalei a estante e tentei 

puxá-lo. Não dava para puxar, ele era muito pesado. Desci. Na sala 

tinha um abajur, um lustre e um varal de roupa. Desmontei o varal, 

tirei as cordas, dei uma laçada no abajur, subi de novo, amarrei o livro, 

fiz uma grua – era uma grua – e comecei a puxar... Abri o livro. Eu não 
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Amarelo, em As aventuras da Emília, em Os doze trabalhos de Hér-

cules. Como eu vibrava! Ficava apressado, olhando o relógio na sala 

de aula, para terminar logo a escola e poder ler o meu Lobato. 

Quando aparecia um novo livro do Lobato – “Meu Deus! Tem mais!” – 

eu ficava  pedindo para comprar. 

Lobato tem essa coisa de ter ganhado uma geração de leitores 

para o mundo da imaginação, o mundo da fantasia. Mas, além disso , 

hoje se fala tanto de uma literatura que ensine, e Lobato ensinava  

muita  coisa: muita coisa de cultura universal, de cultura ocidental, 

de mitologia grega. Ele ensinou através da dona Benta, aquela figura  

iluminista  e iluminada que, ao falar, traz luz para as pessoas. Eu 

ficava  me imaginando naqueles serões da dona Benta, ouvindo 

aquelas coisas. 

Eu queria conhecer coisas. Mais do que aprender, queria conhe-

cer coisas, e Lobato teve a luz de compreender profundamente a 

cabeça da criança – a cabeça de quem quer conhecer sem ter que 

depois prestar contas, fazer provas, fazer não sei o quê. Ele estimu-

lava e satisfazia a nossa fome de conhecer, e isso é maravilhoso, é 

uma experiência de vida. Aliás, leitura é experiência de vida. E ler 

Lobato foi uma experiência de vida maravilhosa, como fazer uma 

viagem, uma viagem no tempo, no espaço, uma viagem para outros 

mundos, uma viagem na fantasia. Era a possibilidade de olhar as 

coisas e ver que elas não são “bem assim”. Por tudo isso, Lobato, 

para mim, foi muito importante.

de fada e algumas novelas juvenis também, como Robinson Crusoé. 

Li também Condessa de Ségur, nas férias, Memórias de um burro. 

Delicioso! Um pouquinho depois, entrei em Monteiro Lobato. Sempre 

digo que a minha vida inteligente começou quando li A chave do 

tamanho : “Opa, crianças tomaram o poder do mundo. Achei a minha 

tribo. É aqui que eu quero ficar”. 

Todas essas coisas aconteceram graças ao meu pai. Ele chegava 

em casa com uma pilhinha de histórias em quadrinhos; depois com 

uns livrinhos, aqueles da coleção da Melhoramentos que tinha mais 

de cem. Ele ia trazendo um, dois, três por semana, e eu devorava. 

Ele via que eu devorava e trazia mais. Lobato foi ele quem trouxe. 

Acho que foi a partir de Monteiro Lobato que eu ganhei autonomia 

para ir buscar os meus livros. Eu já pesquisava – já explorava, melhor 

dizendo – a estante dele. Fui achando coisas. O dia em que achei 

Charles Dickens  foi maravilhoso, adorei. Era David Copperfield, 

aquele sofrimento do garoto, mas no final acabava tudo bem. E 

continuei lendo.

Luzes de dona Benta

Considero Lobato fundamental porque ele criou gerações e gerações 

de leitores e de escritores. Ele abriu na minha cabeça a possibilidade 

de fazer uma história de crianças tomando conta do mundo, tendo 

aquele sentimento de “nosso mundo”, como no Sítio do Picapau 
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alguns livros do autor
1984 Tristão  
 Ilustrações de Flávio Colin  
 Editora: Record 

1987 O poderoso Zé  
 Capa de Walter Ono  
 Editora: Quinteto 

1993  Confidências de um pai  
pedindo arrego  
Editora: FTD 

1994 Mãe em noite de lua cheia  
 Editora: Atual 

1995  O fantasma do Barão de 
Munchhausen  
Editora: Formato 

  Robin Hood 
Editora: Melhoramentos

1996 Contos de Copacabana  
 Editora: Ediouro 

1999 Machado e Juca  
 Editora: Saraiva 

  El Cid 
Editora: Melhoramentos

2003  Dadá e Dazinha 
Editora: Record

2004  A tartaruga e o guerreiro 
Editora: Rocco

2005 Alqueluz  
 Editora: Objetiva 

  O mundo é dos canários 
Editora: Ática

  Canudos: santos e guerreiros  
em luta no sertão 
Editora: Melhoramentos

  Assim tudo começou:  
enigmas da criação 
Editora: Quinteto

  Aquário colorido 
Editora: Larousse Júnior

  João e Maria de Barro 
Editora: Record

2006 Aleijado  
 Editora: Ática 

  O voo do hipopótamo 
Editora: Ática

2007 Sonhos em amarelo  
 Editora: Melhoramentos

  O sino que queria voar 
Editora: Record

2008  Segredos perigosos 
Editora: Galera Record

2009  Segredos roubados: clube  
dos segredos 
Editora: Galera Record

Já adulto, eu estava num almoço com uma amiga, que me 

perguntou : “O que faz de um cara um escritor?”. Eu olhei em torno – 

estávamos num restaurante – e disse: “Bom, você está vendo esse 

restaurante cheio de gente? Pois é, acontece que se chegar um garçom  

perto de mim e segredar no meu ouvido que não são seres humanos, 

e sim extraterrestres carnívoros que estão apenas esperando você 

engordar  com a tua refeição para depois te devorar – se um garçom 

chega e me fala isso –, alguma coisinha lá no fundo da minha cabeça 

vai dizer: ‘E se for verdade?’. É isso que faz da gente um escritor”. Esse 

desvio de conduta tão rico foi Lobato que me deu. Ou, pelo menos, 

foi Lobato que abriu e disse: “Olha!”. Eu olhei.
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luiz galdino
Na infância, Luiz Galdino ouviu  
muitas histórias contadas por  
Emília e Alzira. Emília contava  
causos da região de Caçapava e  
do passado do Vale do Paraíba.  
Já Alzira se incumbia da ficção,  
de coisas do folclore, contando 
histórias de capeta, saci,  
lobisomem, mula sem cabeça. 
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Talentosas contadoras de histórias

Na minha infância houve duas pessoas de quem eu não poderia nunca 

me esquecer: a Emília e a Alzira. Eram duas negras: a Alzira, bem 

negra  mesmo, e a Emília, um tipo mais amulatado. Eram descenden-

tes dos africanos que vieram trabalhar na lavoura de café no Vale do 

Paraíba, em São Paulo. No contexto da época, elas faziam trabalho de 

casa. Eram analfabetas. E eu me lembro delas como grandes contado-

ras de histórias. A gente se sentava à noite ao pé do fogão de lenha, 

principalmente no inverno, e ficava ouvindo as duas contar histórias. 

Essa foi uma experiência muito forte da minha infância e hoje eu me 

surpreendo com o meu esquecimento porque, de certa forma, eu sou 

produto do que elas plantavam. 

A Emília tinha vivido em outras fazendas na região do Vale, mas já 

na divisa do Rio de Janeiro, mais perto de Lorena. Ela falava de histó-

rias daquelas fazendas de café. Ela tinha uma ideia muito mais clara 

do que eu, que era filho de fazendeiro, nascido numa fazenda de 

café, sobre o que era a fazenda de café, a estrutura do café. Ela sabia 

que tudo desmoronou porque o café desmoronou. E contava o que 

acontecia naquela região, as grandes famílias que se tornaram pobres. 
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Emília não era avó de Luiz, muito menos Alzira, mas são pessoas inesquecíveis na vida dele. 

Como o são também as narrativas e aventuras contidas em livros, como A história do mundo 

para crianças, que leu uma porção de vezes, e toda a obra de Monteiro Lobato, cujos cenários 

lembravam a Luiz sua região natal. Para ele, o Sítio do Picapau Amarelo era a própria mata  

do Vale do Paraíba, em que viviam as personagens do famoso escritor paulista.

Essas histórias todas Luiz dividiu com seu amigo de leitura, João Manuel, que era, da sua turma, 

quem gostava de ler e compartilhar leituras. Mais tarde, porém, foi descobrindo uma parte 

mais solitária da literatura: escrever. Começou no jornalzinho do colégio e não muito mais 

tarde decidiu que queria ser escritor, mas sua carreira demorou um pouco para engrenar.

Trabalhou no jornal O Estado de S. Paulo, fez faculdade em Brasília, mais tarde estudou arte 

rupestre , viveu em tribo indígena... ganhou o Prêmio Nacional do Clube do Livro com Urutu 

cruzeiro. Foi quando começou a carreira que tinha planejado havia muito tempo.

Da carreira de escritor passou a dedicar uma parte à literatura para jovens. Escreveu Moleque de 

rua, Demônio da meia-noite, A vida secreta de Jonas, Çarungaua, entre tantos outros. A vontade 

de contar toda aquela diversidade de histórias que ouviu quando pequeno fez de Luiz um autor 

interessado em muitos temas e estilos. De contos a romances, passando por livros voltados para  

a antropologia, sua obra vive da mistura entre realidade e ficção, entre Emília e Alzira.

Luiz Galdino
17/7/1940 – Caçapava (SP)
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poeira . E aqui na Terra, pessoas como seu pai, essa gente metida a 

besta, ficam achando que na Lua não tem ninguém. Por que só na 

Terra é que tem que ter gente? Tem alguma explicação para isso? Se 

Deus criou o homem, por que é que ia botar justo aqui em Caçapava, 

neste terreno, neste mundinho de nada?”. Ela tinha uma lógica. Ela 

dizia: “É só olhar para a poeira”.

Em terras de Lobato

O João Manuel era, costumo dizer, o chato. Aquele tipo que, quando 

você diz: “Olha, eu comprei isso”, ele fala: “Ah, eu já tenho”. Você 

fala: “Eu comprei aquilo”, ele fala: “Ah, mas o meu é melhor”. Quer 

dizer, era o tipo do sujeito que tem necessidade de dizer que as 

coisas  dele são melhores que as dos outros. Mais chato ainda é que 

ele levava uma grande vantagem por causa do avô, que era o fogue-

teiro da cidade. Fabricava bomba. Dava bomba na mão do João 

Manuel . Coisa de que as outras mães, às vezes, não deixavam os filhos 

nem chegar perto. 

Mas ele tinha uma grande virtude: era péssimo jogador de futebol . 

Nisso eu levava vantagem, e também nadando no rio. O João Manuel 

era um sujeito completamente desengonçado. Aliás, mesmo depois 

que a gente estava no ginásio, as pessoas reparavam. Era um tipo 

Que obrigaram, inclusive, pessoas como ela a sair andando pelo mun-

do em busca de algum outro lugar para morar. Então ela tinha, vamos 

dizer, uma visão quase historiográfica da realidade dela. Ela conseguia 

ouvir e captar as coisas. 

Já a Alzira, não. Ela era ficcionista mesmo, contava as histórias do 

capeta, da mula sem cabeça, do lobisomem, do saci. Ela chamava a 

gente de noite e mostrava os vaga-lumes pelo buraco da janela. Jamais  

alguém disse para ela que eram vaga-lumes. Ela mostrava: “Está 

vendo ? É o saci, é o pito do saci que está lá dando um nó na crina dos 

cavalos”. E, quando meu pai dizia que era bobagem, que não existia 

saci, ela ficava por trás dele falando: “Ele não sabe nada”. 

Eu acreditava que meu pai realmente não sabia coisa nenhuma. 

Lembro-me de ter perguntado para a minha mãe se na Lua tinha gente . 

Uma preocupação que nunca vi em nenhum amigo meu, que todo 

mundo achava uma grande bobagem. Minha mãe achava a mesma 

coisa: “Isso é bobagem. Imagina se na Lua tem gente! Deve ter o São 

Jorge”. E meu pai falava: “Pô, vai cuidar da sua vida. Procura alguma 

coisa útil para fazer”. A Alzira então transformava-se em uma grande 

guru. Eu perguntava para ela: “Na Lua tem gente?”. Ela falava: “É claro , 

puxa vida! Você não está vendo aquela poeira toda lá em cima? Aquilo  

lá são os lunáticos todos pulando, dançando,  levantando aquela  
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O fato de Monteiro Lobato ser originário da Mantiqueira me per-

mitia identificar muitas das coisas que ele escrevia. Eu sabia onde tinha  

ipê, urupês – eu sabia onde tinha cada coisa. O mata-pau eu sabia o 

que era, quer dizer, eu sabia muitas coisas que as pessoas talvez não 

atinassem quando liam os livros dele, mesmo com aquela idade. Então , 

realmente era uma presença forte. 

Depois de Lobato

Uma vez, conversando com o Marcos Rey, vi que praticamente a gente  

lia os mesmos livros. O Marcos Rey é um paulistano. Pessoas do inte-

rior liam os mesmos livros, que eram às vezes considerados até para 

adultos, mas eram perfeitamente legíveis por jovens, adolescentes e 

pré-adolescentes, pelo fato de serem livros que privilegiavam a ação, 

a aventura, o mistério, como Os três mosqueteiros, O Conde de Monte  

Cristo, Robinson Crusoé. Além do mais, Caçapava, apesar de ser uma 

cidade muito pequena naquela época – eram trinta e cinco mil habi-

tantes, sendo na zona urbana apenas cinco mil, ou pouco mais do que 

isso –, tinha uma biblioteca até razoável, com a famosa Coleção Ama-

rela, uma coleção só de histórias de mistério publicada pela Editora  

Globo de Porto Alegre. Histórias da Agatha Christie e do Ellery Queen, 

autor de O ataúde grego, muito lido na época. 

 estranho. E falava também de modo estranho. Ele era todo estranho 

mesmo. Mas essa coisa de compartilhar leituras é que nos unia. A 

gente só se separou mesmo quando um foi para um lado, e o outro 

para outro, para cidades diferentes. Antes disso fomos muito ligados 

pela leitura. 

Basicamente, o que a gente lia era Monteiro Lobato. Monteiro 

Lobato era uma influência muito próxima porque, segundo a genealo-

gia, ele nasceu em Taubaté. Na verdade, ele nasceu no antigo Buquira, 

que hoje leva seu nome e era um bairro de Taubaté. E o Buquira era 

uma referência muito próxima – inclusive de uma fazenda que eu 

 frequentei muito, onde nasceu o meu pai. Essa fazenda ficava no que 

ele chamava de estrada do Buquira, uma estrada que subia a Manti-

queira e ia justamente aonde fica a cidade de Monteiro Lobato hoje. 

Eu imaginava que um dia iria subir pela estrada do Buquira, dar a 

volta na Pedra Branca e visitar o Monteiro Lobato lá na Fazenda do 

Tanque, que havia pertencido ao visconde de Tremembé, avô do Mon-

teiro Lobato. O que eu não sabia é que àquela época, quando eu tinha 

por volta de dez anos, o Monteiro Lobato já havia “embarcado”.
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alguns livros do autor
1995  Uma bomba no quintal 

Ilustrações de N. A. Reis 
Editora: FTD

1997  Extraterrestres – Eles estão aqui 
Ilustrações de Agostinho Gisé 
Editora: FTD

  Mistério na casa das Runas 
Ilustrações de Anna Göbel 
Editora: FTD 

1998  A maldição de Édipo 
Ilustrações de Marcelo Martins 
Editora: FTD

  A vingança de Electra 
Ilustrações de Marcelo Martins 
Editora: FTD

  O destino de Perseu 
Ilustrações de Mauricio Negro 
Editora: FTD

  Viagem ao reino das sombras 
Ilustrações de Nelson Cruz 
Editora: FTD

  O fantasma que falava espanhol 
Ilustrações de Paulo Zilberman 
Editora: FTD

  Saruê, Zambi! 
Ilustrações de Rogério Borges 
Editora: FTD

1999  Os cavaleiros da Távola Redonda 
Editora: FTD

2000  Os doze trabalhos de Hércules 
Ilustrações de Rogério Borges 
Editora: FTD

  Os cavaleiros do Graal 
Editora: FTD

2001  O rapto de Helena 
Ilustrações de Paulo Cesar 
Editora: FTD

  Primeiro amor 
Ilustrações de Marcos Guilherme 
Editora: FTD

2003  Amigas para sempre 
Ilustrações de Jótah 
Editora: FTD

2005  Medeia o amor louco 
Autores: Eurípides; Luiz Galdino 
Editora: FTD

  Nunca diga adeus 
Editora: FTD 

2006  Teseu e o minotauro 
Ilustrações de Marcio Levyman 
Editora: FTD

  Órfãos do silêncio 
Ilustrações de Fábio Cruz 
Editora: FTD

  As cruzadas 
Ilustrações de Alberto Llinares Martin 
Editora: FTD 

2007  O mágico errado 
Editora: FTD

2008  A expedição dos argonautas 
Ilustrações de Glair Alonso Arruda 
Editora: FTD

  A cidade perdida – Nas pegadas  
do Coronel Fawcett 
Editora: Harbra
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Esses autores, que eram muito lidos, hoje praticamente estão 

esquecidos . Lembro que na adolescência, ou pré-adolescência, todo 

mundo leu aquela coleção. Eu lia basicamente histórias de mistério e 

histórias de viagem. Eu sonhava um dia conhecer o mundo, sair 

daquela  cidade fechada entre a Mantiqueira e a serra do Mar para 

conhecer o mundo de verdade.
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marina colasanti
Filha de pais italianos, Marina 
nasceu na África no período  
que antecedeu a Segunda Guerra 
Mundial . Por causa desse  
conflito sua família foi errante. 
Da Eritreia, voltaram para a Itália, 
e foram  rumando ao norte, até  
o fim do conflito, sempre em 
busca de um lugar melhor. 
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Primeira infância

Minha primeira infância foi muito agitada. Ainda no ventre de minha 

mãe, viajei da Itália para a África, isso porque meu pai havia feito as 

Guerras de Conquista, conhecidas como Coloniais. A primeira vez foi 

convocado; a segunda, como voluntário. Apaixonou-se pela África e 

quis ficar. Pediu transferência das Confederações Industriais para lá. 

Primeiro, ficou sediado em Asmara, uma colônia italiana, naquela 

época Abissínia . Ficamos na cidade, não sei exatamente quanto 

tem po , porque minha família não costumava registrar essas coisas. 

Deve ter sido um ano e meio. Mudamos para Trípoli, na Líbia, também 

colônia  italiana. Ficamos lá até pouco depois de estourar a guerra. 

A Itália declarou guerra em 1939, nasci em 1937. 

Imagino que no final de 1939, início dos anos 1940, tenhamos 

regressado à Itália, minha mãe e as duas crianças. Meu pai ainda man-

teve a casa em Trípoli toda montada durante certo tempo, até ficar 

muito perigoso. Quando voltou para a Itália, perdeu tudo o que havia 

na casa, naturalmente. 

Na Itália, moramos um tempo em Roma, onde nasceu meu tercei-

ro irmão, depois viajamos durante os cinco anos da guerra, em parte 

porque meu pai era transferido e, eventualmente, tínhamos que mu-

dar  de cidade porque a guerra vinha avançando na Sicília, chegando  

pelo sul, com a presença dos aliados. Íamos nos mudando para o norte . 

Meu pai era fascista; no finalzinho, terminamos a guerra no norte do 

país, onde ficamos até o fim. Em 1948 viemos para o Brasil. Meu  irmão 
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Por isso, as casas de Marina foram muitas, os amigos também. Aprendeu, já na primeira infância, 

a lidar com os códigos de conduta que a guerra impunha. Para enfrentá-los, os livros foram bons 

companheiros, especialmente aqueles que tinham histórias de fadas, suas preferidas.

Com o fim da batalha, a família resolveu mudar de país. A opção foi o Brasil, o Rio de Janeiro. 

Marina ainda se lembra da sua primeira noite tropical, da janela do quarto aberta, das estrelas 

no céu. Logo depois lembra-se de ter aprendido o português com um professor velhinho e  

com os gibis ; e então  de começar a fazer os primeiros amigos no país, e de conhecer pouco  

a pouco  a cultura.

Na adolescência, atraída pelas artes visuais, Marina cursou a Faculdade de Belas Artes. 

Formada, começou a expor seus trabalhos. Em seguida, decepcionada com o meio artístico,  

foi trabalhar no Jornal do Brasil.

Ali Marina viveu períodos marcantes, como os impostos pela ditadura, cuja truculência muitas 

vezes encheu de temores a redação. Porém, foi lá também que Marina conheceu um poeta ainda 

novo, que lhe chamou a atenção: Affonso Romano de Sant’Anna, que também trabalhou por 

muito tempo nesse jornal. De colegas de trabalho tornaram namorados, marido e mulher.

Foi ele quem mais apoiou Marina quando ela começou escrever textos bem diferentes dos 

jornalís ticos. Eram os primeiros contos de fada. Ela tinha receio de que ninguém entenderia 

uma autora  que naquela época ainda escrevesse contos de fada. Affonso deu força, e sugeriu 

ainda que ela, além de escrever, ilustrasse os próprios contos.

O primeiro livro foi Uma ideia toda azul, lançado em 1979. Bem recebido, muito premiado, 

abriu caminho para a autora, que depois desse publicou dezenas, como o Ana Z. Aonde vai 

você?; 23 histórias de um viajante, que, com um trabalho de linguagem e conteúdo muito 

afinados, buscam  inovar nesse gênero literário clássico.

Marina Colasanti
26/9/1937 – Asmara (Eritreia)
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não passo em tal rua, depois dessa hora vou de táxi a tal lugar. Na 

guerra é a mesma coisa. Não vivi horrores maiores. 

Amigos múltiplos

Eu tive tantos amigos... Maravilhosos! Primeiro, meu irmão, amigo 

múltiplo, porque era o meu ídolo. Mais velho, tudo o que dizia sempre 

era mais certo do que o que eu falasse. Deixou essa certeza muito 

nítida  desde o início: “Você é burra e eu sou o inteligente, você é fraca 

e eu sou o forte, você cala a boca senão eu te dou uma porrada!”. 

Mas nos amávamos. Ele desempenhava vários papéis. Inclusive tínha-

mos um casal de amigos imaginários, com os quais a gente brincava, 

porque éramos sozinhos. 

Líamos sem parar. Sabe o que é sem parar? Ler, ler, ler... Devoramos 

livros. Não havia solidão nenhuma, porque quando se está lendo ... 

Brincávamos também com Sancho, Dom Quixote, os heróis do Emilio 

Salgari... Os livros nos fizeram imensa companhia. 

Quando a guerra acabou, nos mudamos para uma cidade bem pe-

quena, na costa adriática, onde a gente tinha estado antes da guerra. 

Era a região na qual meu avô era especialista, região preferida dele em 

termos de arte do século XV. Já era o lugar de veraneio dos meus avós, 

do meu pai, e passou a ser nosso. Depois da guerra, em vez de ir para 

Roma, que estava muito conflagrada, fizemos um pit stop nessa cidade 

durante um tempo. Tínhamos muitos amigos. Formamos uma tribo de 

índios peles-vermelhas, e meu irmão, evidentemente, era o grande 

menor morreu muito cedo – devia ter um ano e meio, dois –, ele ti-

nha síndrome de Down. Então, éramos o meu irmão e eu, muito 

juntos, unidos, sozinhos nesse périplo.

A casa da guerra

A guerra, quando se está nela, não é nada parecida com o que se 

pensa. Tem até uma conferência que fiz sobre isso que se chama 

“Lendo na casa da guerra”. Quando se está nela, envolvido nela, é 

uma normalidade, sobretudo se a pessoa nasceu no período de 

guerra . Nasci praticamente na guerra, a partir do momento que tenho  

memória do final de Trípoli, antes dos quatro anos. Lembro-me do 

avião no qual a gente saiu de Trípoli. Viemos de avião, sempre 

modernos ... Mas a minha memória verdadeira começa quando já é 

guerra. Ela não é caótica, simplesmente muda, altera os códigos, 

estabelecem-se outros. 

Na guerra, as janelas devem ter cortinas, algumas pintadas de 

azul-marinho; depois das oito horas tem que fechar todas as janelas 

porque não pode passar luz; tem comida, não tem, comida falta, 

enfim ... Mas a guerra cria os seus próprios códigos e estruturas. 

Inclusive  o perigo faz parte. Por exemplo, agora moro na guerra, nin-

guém a chama assim, mas moro nela. Nas grandes cidades brasileiras 

moramos em guerra. As pessoas de Provence, se souberem o que 

acontece aqui, vão ficar horrorizadas: “Como é que você aguenta 

viver  em guerra?”. Mas a gente cria os códigos: depois de tal hora 
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chorei tanto, que a professora disse: “Bom, então hoje ela fica”. Botou  

uma porção de almofadas na cadeira, porque eu era baixinha, e sentei 

ali. Digo de brincadeira que estou até agora sentada ali, porque nunca 

mais deixei de escrever e aprender a escrever. A gente aprendia assim, 

estudamos dessa maneira.

Não tenho lembrança de ausência de livro. Sou de uma cultura 

leitora. A Europa é leitora. Então, uma casa sem livro é inconcebível. 

Nunca ganhei um primeiro livro, eles estavam ao meu redor sempre. 

Quando não sabia ler, minha mãe lia para mim. Depois é que aprendi. 

Há uma continuidade. Não há um momento em que o livro entra – o 

livro sempre esteve. 

Leituras da infância

Os contos de fada, seguramente, porque hoje em dia posso dizer que 

tenho uma obra... Detesto essa palavra, pode parecer muito preten-

siosa, mas quero dizer que tenho um corpus em contos de fada já con-

sistente. São raros os autores que trabalham com contos de fada hoje 

em dia, é complicado trabalhar com eles, porque são confundidos com 

literatura infantil, há uma série de percalços. É claro que isso vem de 

uma paixão. Durante toda a minha primeira infância fui orientada com 

contos  de fada. Tenho até hoje uma peça, de museu, a Coleção de 

Pinóquio, gravada em discos, que ganhei quando tinha seis para sete 

anos. São dezoito discos feitos de papelão para a criança não se machu-

car. Estão dentro de uma caixa e cada disco vem dentro de uma capa 

chefe , Olho de Águia. Eu era a irmã do chefe e tinha um nome maravi-

lhoso que até hoje cultivo: Sole Ridente. Nós nos divertíamos muito. 

A casa da professora

Não íamos à escola, estudávamos de outra maneira. Os livros eram 

comprados. Chegávamos a uma cidade, me compravam um monte de 

livros. Quase a totalidade do meu estudo foi assim, menos no ano que 

estudei na casa de professoras, porque paramos em muitas cidades 

pequenas e as escolas eventualmente não estavam funcionando, já 

que eram requisitadas para ser quartel-general. Isso porque a escola 

na Itália não é feita como no Brasil, que alguém pega uma casa, depois  

compra a do vizinho, amplia... Não é adaptada, mas instalada em pré-

dios construídos há vários séculos para serem escolas, grandes, com 

ambientes amplos, o que os tornava ideais para serem QGs. Eram 

espaços  muito requisitados pela guerra, e a escola deixava de fun-

cionar  regularmente. Ou a gente chegava no meio do ano e não podia 

se inscrever na escola regular. 

O fato é que as professoras transformavam sua casa em escola. 

Era uma maneira de estudar muito deliciosa, porque era na casa delas. 

Uma mesa grande, redonda ou comprida, com várias crianças e cada 

uma em um ano diferente. Não eram todas da mesma idade. Umas 

estavam no primeiro ano; outras, no terceiro. Quando fui alfabetizada , 

aconteceu porque fui acompanhar meu irmão. Tinha que esperar um 

ano, mas fui só acompanhá-lo para ver como era. Fiquei tão encantada , 
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alguns livros da autora
1988  Um amigo para sempre 

Editora: Quinteto editorial

1989  Será que tem asas? 
Editora: Quinteto editorial

1990  A mão na massa 
Editora: Salamandra

1997  Intimidade pública 
Editora: Rocco

1998  A menina arco-íris 
Editora: Rocco

  Contos de amor rasgados 
Editora: Rocco

  Gargantas abertas 
Editora: Rocco

1999  Doze reis e a moça  
no labirinto do vento 
Editora: Global

  Eu sei, mas não devia 
Editora: Rocco

  Um espinho de marfim  
e outras histórias 
Editora: L&PM

2000  O menino que achou uma estrela 
Editora: Global

  Ofélia, a ovelha 
Editora: Global

  Cada bicho seu capricho 
Editora: Global

  Esse amor de todos nós 
Editora: Rocco

  Um amor sem palavras 
Editora: Global

2001  O verde brilha no poço 
Editora: Global

2002  Penélope manda lembranças 
Editora: Ática

  Amizade abana o rabo 
Editora: Moderna

2003  Uma ideia toda azul 
Editora: Global

2004  A morada do ser 
Editora: Record

  Fragatas para terras distantes 
Editora: Record

  A moça tecelã 
Editora: Global

2005  Fino sangue 
Editora: Record

  Uma estrada junto ao rio 
Editora: FTD

  23 histórias de um viajante 
Editora: Global

2006  Longe como o meu querer 
Editora: Ática

  Os últimos lírios no estojo de seda 
Editora: Leitura

2007  Minha ilha maravilha 
Editora: Ática

  Minha tia me contou 
Editora: Melhoramentos

2008  Poesia em 4 tempos 
Editora: Global

  O lobo e o carneiro  
no sonho da menina 
Editora: Gaia

2009  Do seu coração partido 
Editora: Global

  Com certeza tenho amor 
Editora: Global

  Passageira em trânsito 
Editora: Record
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que abre. São dois discos, porque você abria, botava em pé, e aquilo era 

uma espécie de cenário, para ouvir vendo mais ou menos a cena onde 

a coisa se passava. Tenho isso guardado até hoje. Não sei como atraves-

sou tanta guerra, tanta mudança, tanto desfazer-se, porque na guerra 

se desfaz de tudo, viaja com as malas, as roupas do corpo, e acabou-se. 

O resto vai ficando para trás. Não sei como isso sobreviveu, porque é 

anterior ao fim da guerra. Ganhei quando estava em Como. 

Há também a Coleção La Scala d’Oro que foi muito marcante para 

mim e para o meu irmão. Uma coleção de clássicos adaptados para 

jovens. Sei hoje porque meu irmão se lembrava disso, eu tinha até 

esquecido , ou nunca tinha reparado. Eram para crianças de treze anos 

para cima, e nós éramos muito menores – sete e oito – porque o meu 

irmão é um ano mais velho. Meus pais desconheceram essa diferença 

de idade, graças a Deus, porque já disse: não era um casal parental, 

muito careta, regular. Isso para mim foi uma epifania como leitora, 

porque nesse período a gente lia sem parar em Como e na cidade 

seguinte . Lemos Ilíada; Odisseia; Orlando, o Furioso; Dom Quixote; 

Viagens  de Gulliver; Robinson Crusoé... Líamos os grandes livros  da lite-

ratura universal. Claro, não lemos Madame  Bovary, mas os livros fun-

dadores que ficaram no nosso imaginário, os mitos gregos, as lendas  

arturianas. Ficamos siderados. Meu irmão, quando criança, desenhava , 

fazia aqueles desenhinhos de criança em beira de caderno, guerreiros 

gregos com o elmo com crina de cavalo, o escudo redondo, Aquiles, 

Agamenon. Isso deixa uma marca indelével. Fica talvez no in consciente  

essa sensação de porta de entrada para a compreensão do mundo. 

Não é outro mundo, é outra maneira de entrar nele.
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mary frança
Quando pequena, Mary França 
conheceu muitas cidades.  
Até os cinco anos, viveu em  
Santos Dumont, Minas Gerais,  
de onde guarda boas lembranças  
das reuniões de família na rua da 
Biquinha, da fábrica de bonecas da 
sua rua e da árvore onde brincava,  
com as primas, de “fazer comidinha”.
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Memórias da infância

Na minha rua tinha uma fábrica de bonecas. Isso ficou muito mar-

cado na minha memória. Era uma coisa bem mágica, e o fato de a 

fábrica  ser minha vizinha era algo muito legal. Eu me lembro só da 

fachada, da sala, da saleta, das bonecas no mostruário. Do fazer das 

bonecas, não tenho ideia de como era. Lembro também que uma 

vizinha tinha uma árvore enorme no quintal, e ao redor dela brincá-

vamos de boneca, de fazer comidinha. Sempre gostei de fazer comida , 

desde que tinha  cinco anos.

Quando saí de Santos Dumont, ainda não estava sendo alfabeti-

zada; estava no que hoje se chama “educação infantil”. Ainda tenho  

algumas coisas guardadas da minha primeira escola: uns decalques 

que minha mãe colava nas folhas de papel para ficarem bonitas. 

Depois , quando me mudei para Barra do Piraí, fui para uma escola que 

se chama  Nossa Senhora Medianeira. Comecei, então, o período de 

alfa betização. Foi um momento importante, e bem legal. Eu voltava 

sempre  para Santos Dumont quando a saudade apertava. 

Entre Santos Dumont e Barra do Piraí são uns duzentos, duzentos 

e cinquenta quilô metros. Hoje em dia não é longe, mas a estrada era 

estreita, havia pedaços que ainda passavam pelo riozinho – era uma 

coisa meio de aventura. Meu pai tinha carro na época, mas nem 

sempre  íamos de carro, íamos mais de trem. Viajávamos muito de 

trem. Era uma delícia, uma coisa bem curiosa. No entanto, me lembro 

mais das viagens de carro porque era uma coisa mais de aventura, a 

estrada às vezes acabava e tinha que fazer um desvio.
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Depois mudou-se para Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro, onde já assumia sua 

característica de menina responsável: cuidava  de sua irmã caçula e ajudava no trabalho  

do pai, que tinha uma casa de materiais de construção. Finalmente, aos onze anos foi para  

Juiz de Fora, cidade que marcou definitivamente sua vida.

Nessa época, Mary conheceu Peter Pan por meio dos discos de histórias infantis, que seu  

pai colocava  para ela ouvir, e a audição dessas histórias a influenciou a se tornar escritora. 

No curso de magistério, um colega a incentivou a escrever histórias. Seguiu o conselho dele  

e passou a dividir sua vida de adolescente com a de escritora: criava contos e seu mundo 

imaginário em meio a um dia a dia típico de uma garota de sua idade. 

Algum tempo depois, em um baile de carnaval, Mary conheceu Eliardo França, um jovem 

ilustrador em começo de carreira. O encontro foi o empurrão que faltava para Mary se tornar 

uma escritora  de verdade: ele ilustrou o primeiro livro que ela publicou, O menino que voa, 

lançado pela Editora Conquista, no início dos anos 1960. E a parceria se estendeu além das 

páginas dos livros infantis: os dois se casaram e consolidaram uma bem-sucedida carreira.

Em 1974 foram convidados pela Editora Ática a produzir livros para crianças pequenas,  

com pouco  texto. Nascia a Coleção Gato e Rato, uma das coleções mais elogiadas e mais 

utilizadas pelos professores em sala de aula. 

Um novo desafio apareceu em 1989: traduzir diretamente do dinamarquês os contos de  

Hans Christian  Andersen, destinados a um público um pouco mais adulto. Fizeram, então, uma 

das maiores viagens da vida, morando quase um ano na Dinamarca, onde visitaram museus, 

pesquisaram e aprenderam com vizinhos e conhecidos sobre o escritor que tanto a encantava. 

E depois de todas as pesquisas, textos e quilômetros rodados Mary ainda adora viajar, mas 

gosta mesmo é do contato com as crianças. Tem prazer em reunir a família e os netinhos ou ir 

a escolas para se aproximar do público leitor. Desse relacionamento tira ideias para novos livros.

Mary Jane Ferreira França
24/8/1948 – Santos Dumont (MG)
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Literatura desde cedo

Com onze anos, entrei no Colégio Santa Catarina, e estudei lá até me 

formar. Minha vida tornou-se muito ligada à literatura, embora naquele  

momento não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo. 

Sempre  era chamada quando alguém precisava de alguma coisa: 

“Ah, vai fazer a adaptação de uma peça? Ah, pede à Mary, ela faz”, 

“Pede pra Mary, ela redige”. Naquele momento não fazia a menor 

ideia, nem achava que era algo representativo, mas natural. Hoje vejo 

que teve importância na minha vida.

Um dos irmãos do meu pai ajudava muitas pessoas no trabalho 

fazendo textos, e discursos. Lembro-me de vê-lo fazer isso. Não sei se 

me influenciou a fazer igual, se eu o ajudava ou se ele me ajudava. 

Não sei. A relação com o texto acabou sendo natural no decorrer do 

tempo. Minha vontade era ser professora de matemática, e até hoje 

acho a matemática fantástica: tudo é matemática, não vivemos sem a 

matemática, não respiramos, não nos organizamos, não fazemos nada 

na vida sem a matemática. Sempre tive uma paixão enorme pela 

matemática . Achava que ela seria o meu caminho.

Responsabilidades desde cedo

Sempre fui muito séria, muito do compromisso. Até acho que isso me 

atrapalha. Se uma coisa precisa ser feita, então precisa ser feita! Se 

alguém  coloca um problema para mim, imediatamente tenho o impulso  

Escola da vida inteira

Tenho lembrança boa da escola. Fui aquela aluna que sempre tirava 

nota alta. Tudo tranquilo, nada traumático. Era uma escola de freiras. 

Havia a imagem do Menino Jesus na sala de aula. Esse Menino Jesus 

não ficava sempre na mesma sala, e esperar pelo dia em que ele ficaria 

na nossa sala era fantástico. Isso está bem vivo na minha memória. 

Mais que dos livros lembro-me dos disquinhos de histórias que 

meu pai colocava. No início era mais ligada às histórias, principal mente 

à de Peter Pan, que ouvia bastante. Os discos eram coloridos. Se não 

me engano, o do Peter Pan era verdinho. 

Os amigos dessa época se perderam com o tempo. Perdemos o 

contato porque voltei para Juiz de Fora quando tinha onze anos. Os 

meus amigos, com quem tenho contato até hoje, são aqueles a partir 

dos onze anos, de Juiz de Fora. Acho que os amigos da adolescência 

são os que mais ficam, são para o resto da vida. 

A primeira impressão de Juiz de Fora... Uma cidade que tinha trem! 

E tinha bonde. No princípio de 1960 Juiz de Fora era um lugar  bas-

tante  agradável. O Colégio Santa Catarina até hoje é um lugar  agra da-

bilíssimo, com parques, muitas árvores, as irmãs têm uma cabeça 

muito  boa. Um tempo atrás elas me fizeram uma homenagem : 

colocaram  a biblioteca infantil com meu nome e fizeram  uma festa. 

Foi uma festa linda, um coral maravilhoso! 
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Mas não havia nenhum propósito, nenhum desejo de escrever, 

ser escritora. Aquilo era uma coisa do meu dia a dia. Fazia aquilo 

naturalmente . As pessoas, sabendo disso, me pediam coisas e eu 

fazia, mas estava me preparando para ser uma boa professora de 

matemática, como imaginava. Foi assim até chegar ao magistério, 

quando conheci o Eliardo, e ele já com aquela intenção séria de 

trabalhar  com desenho. Foi ele quem me disse: “Olha, você vive 

escrevendo . Por que não faz uma história?”. Então, fiquei pensando 

no que poderia fazer. Fiz uma pesquisa da história do folclore, es-

crevi algumas histórias, entre  elas a de Santos Dumont, que dava 

nome à minha cidade. Aqueles textos encontraram um caminho, 

foram aprovados pela editora. Comecei a receber para escrever, e o 

incentivo para fazê-lo, e ali descobri  o meu caminho. 

Juntei tudo: a mania de fazer coisas e a pesquisa que me desafia. 

Podia estudar, pesquisar e escrever. No princípio, não tinha muita 

noção  de que esse seria meu caminho profissional. As coisas foram 

acontecendo pouco a pouco. Mas muito cedo. Estava terminando o 

curso de magistério quando surgiu a oportunidade de fazer um 

tra balho   para uma editora. Nem pensei. A professora de matemática 

desapareceu. Continuei a fazer pesquisas, e foi um texto atrás do 

outro , e logo a coisa tomou dimensão profissional mesmo. 

Quando percebi que ia começar a fazer textos de verdade, tive 

vontade de pesquisar para saber o que se fazia no Brasil. Eu fazia 

pesquisa  nas livrarias mesmo. Na década de 1960 havia muita litera-

tura importada e muitas traduções, muitas vezes feitas sem nenhum 

de ajudar a pessoa a encontrar a solução. Isso é uma coisa que tento 

controlar, pois não é qualidade, mas desde pequena já era assim.

Então, quando minha irmã nasceu, eu me tornei adulta: comecei 

a ser responsável, a fazer as coisas. Com oito anos já olhava minha 

irmã, trocava fralda, dava mamadeira. Tanto que as minhas irmãs me 

olham mais como se fosse mãe mesmo, existe uma postura diferente . 

São oito anos de diferença para a primeira e dez anos para a se-

gunda  – esses anos representam muita coisa. 

Nessa época meu pai tinha uma pequena loja de material de cons-

trução, e eu ia ajudar na loja. Lembro-me de que ele saía e eu ficava 

tomando conta sozinha. Minhas irmãs começaram a ser alfabetizadas 

quando eu já era adolescente. Exigia delas, dava bronca nelas, até 

broncas que não dei em meus filhos. Achava que era importante 

cobrar  delas muitas coisas. Hoje penso que não deveria ter feito isso.

O caminho da escrita

Quando criança eu era apaixonada por Casimiro de Abreu. Adorava e 

gosto até hoje de livros de mistério, mas Casimiro de Abreu era uma 

grande paixão. Comecei a ler coisas nos livros das crianças, literatura 

para jovem e tudo aquilo que exigiam na escola. E aí li Monteiro 

Lobato , Eça de Queirós, aqueles romances todos... José de Alencar... 

Andersen , por quem sou apaixonada.
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alguns livros da autora
1973 O menino que voa  
  Coautoria de Mary França  

e Oranice Franco  
Ilustrações de Eliardo França  
Editora: Conquista 

1977 A árvore e os bichos  
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Conquista 

1978 Fogo no céu!  
 Coleção Gato e Rato 
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

 O rabo do gato 
 Coleção Gato e Rato 
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

1981 A onça 
 Coleção Corre-cutia 
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

 A Sucuri 
 Coleção Corre-cutia 
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

1984 A grande ideia! A história dos 
 pingos-de-ouro  
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

1985 Fábulas (2 volumes)  
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática

1986 A história dos pingos  
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

 Coleção Histórias  
 da Floresta Encantada  
 Adaptação de Mary França  
 Textos de Tony Wolf  
 Editora: Rio Gráfica 

 Coleção Tempos Mágicos 
 Série Descobrindo 
 Adaptação de Mary França  
 Editora: Rio Gráfica 

1987  O livro de costura para meninas 
Editora: Ediouro

1990 Coleção Contos de Andersen  
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

1991 Alfabeto dos pingos  
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Ática 

1992  O pingos e seus amigos:  
brincar e aprender com os pingos 
Editora: Ática

1995  Dominó dos pingos:  
brincar e aprender com os pingos! 
Editora: Ática

1998 Lindo rubi  
 Ilustrações de Eliardo França  
 Editora: Mary & Eliardo França Editora

2001  Fábulas – 2 
Editora: Ática

2004  Um gato que gosta de flores 
Ilustrações de Eliardo França 
Editora: Zit

2006  Tapas e beijos da comadre  
onça – Um passeio pelo folclore 
Texto e ilustrações de Mary França  
e Eliardo França 
Editora: Global

2007  O macaco faz das suas 
Ilustrações de Eliardo França 
Editora: Global

2008   Pedro Malazartes como o diabo 
gosta – Um passeio pelo folclore 
Texto e ilustrações de Mary França  
e Eliardo França 
Editora: Global

cuidado. Penso que as pessoas imaginavam que escrever para criança 

era escrever no diminutivo ou pôr uma legenda na ilustração. Muitas 

vezes , O patinho feio, pobrezinho, passava longe do original. Este foi 

o que mais sofreu. Percebendo isso e vendo a literatura para crianças 

e jovens fora do Brasil, notei que havia um cuidado diferente. 

Começamos a adquirir livros de fora, pesquisar mesmo. E procurar 

o meu caminho. Como os meus textos estavam dando certo – via 

que o adulto gostava, as crianças também, ou o adulto dizia que a 

criança tinha gostado –, comecei a me perguntar o que estava fazendo  

que dava certo. Uma das primeiras coisas que descobri é que tenho 

poder de síntese, uma linguagem direta. Em determinado momento, 

achei muito importante eliminar os adjetivos, não ficar dando voltas, 

e percebi que aquilo ia direto ao interesse da criança. 

Continuei a pesquisa e descobri os diálogos do Piaget com as 

crianças: aquilo foi uma coisa fantástica, achei a minha praia, era 

alimento  para mim. Fiz muitas histórias com base nesses diálogos, e 

fui levada a pensar a partir do ponto de vista das crianças. 
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mirna pinsky
Mirna Pinsky viveu quase toda  
a sua vida em Pinheiros, na cidade  
de São Paulo. Conheceu esse bairro 
numa época em que as ruas ainda 
não eram tão movimentadas e as 
crianças podiam percorrer sozinhas 
caminhos impensados no mundo  
de hoje; e quando brincar de 
queimada e esconde-esconde  com  
os vizinhos era muito comum.
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Família de imigrantes

Somos uma família judia. Meu pai nasceu em Viena, na Áustria, e veio 

para o Brasil em 1939, fugindo do nazismo. Ele era cientista, um 

químico , chegou a ser doutor por Heidelberg. Aqui ele foi trabalhar 

em laboratório, e não em pesquisa. Ele ia fazer uma grande carreira, 

mas infelizmente teve que fazer outra opção. 

Minha mãe nasceu no Brasil, filha de judeus russos, em 1914. Ela 

foi uma ótima professora primária. Hoje em dia me dedico a trabalhar 

com escolas, fazendo trabalhos de alfabetização, e ela me conta 

coisas  de uma dedicação que eu gostaria de ver por aí. Muito legal a 

experiência  dela.

Desde pequena morei em Pinheiros, na rua Artur Azevedo, em um 

dos seis sobradinhos que até hoje estão lá e inspiraram um livro meu 

pela FTD chamado A casa. Minha mãe morava nesse local, e o meu pai 

foi morar lá também. Eles se conheceram e acabaram morando numa 

terceira casa. Tem muito a ver com toda a história da família; então 

inventei um monte de coisas e botei no meu livro. m
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Excelente aluna, estava sempre entre as primeiras da classe, mas gostava mesmo era de 

escrever. Desde cedo queria que as suas histórias tivessem o mesmo sabor daquelas que lia. 

Enchia cadernos com invenções muito ambiciosas, sem pensar em ser escritora.

Tanto não pensava que na hora de escolher uma faculdade fez a de jornalismo, por falta de 

opção. Mas não era o que queria. Trabalhou como jornalista, ainda sem estar convencida 

daquele  caminho. 

Então nasceram os filhos, e com os filhos voltaram as sensações de infância, a presença do 

cotidiano infantil e a necessidade de se aproximar novamente daquele universo.

Pensou em escrever histórias para jovens, queria falar como eles, levar para os livros o jeito de 

pensar e sentir deles. Sabia que a convivência com os filhos poderia ajudar. Aproveitou o 

momento da revolução da literatura infantil e juvenil brasileira e entrou no mercado.

Os livros de Mirna conquistaram o público e lhe deram prêmios importantes, como o Jabuti, 

por duas vezes, com As muitas mães de Ariel e Carta errante, avó atrapalhada, menina 

aniversariante.

Decidiu trabalhar somente com jovens. Assim, além de escrever para eles, Mirna mantém 

programas de incentivo à leitura e educação em escolas e comunidades de bairros da periferia 

de São Paulo.

Mirna Pinsky
12/12/1943 – São Paulo (SP)
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aproximação  com ela: um deles era o das festas judaicas, na casa dela. 

Mas a contação de histórias foi com a oma – um jeito alemão  de 

chamar  “avó”. As duas moravam a duas quadras apenas da minha 

casa, uma para o lado de cá e outra para o lado de lá. 

Escritora precoce

Duas pessoas que me aproximaram muito dos livros: minha mãe e 

meu pai. A minha mãe porque, sendo professora primária, trazia um 

monte de livros para casa. Naquela época não era costume fazer 

esforço  para a criança ler, como é hoje. Por outro lado, não havia tele-

visão, que na minha casa apareceu por volta de 1956, era em branco 

e preto. Não era tão gostoso. 

Tínhamos muitos livros: Monteiro Lobato, Mark Twain, livros anti-

gos. Eu lia Mark Twain e Charles Dickens. Tinha um livro que se cha-

mava As duas lolotas, a história de duas gêmeas que se separam na 

infância e se encontram quando já têm uns dez anos, e por acaso. 

Os livros ocuparam um imenso espaço na minha vida depois que 

aprendi a ler, lá pelos sete anos. Ficava a noite lendo. Muitas vezes, 

não conseguia apagar a luz. Foi algo como uma conquista, uma pai-

xão, uma paixão desde pequena. 

Fazedora de doces e de histórias

Eu conheci duas avós. O pai da minha mãe morreu dois meses antes 

de ela nascer, e o pai do meu pai morreu alguns anos, acho, antes de 

eu nascer. Minha avó paterna era austríaca, doceira de mão-cheia. 

Passamos a infância recebendo doces em casa. Ela vinha toda sexta- 

-feira jantar em casa e sempre com um doce novo. 

Lembro-me também das histórias de príncipes e princesas que 

ela adaptava para mim. E eu sempre era uma princesa na história 

que ela contava, e era muito gostoso. Essa minha avó paterna tem 

muito a ver com o fato de eu gostar de histórias. Ela tinha um jeito 

calmo de contar, que criava uma relação bem gostosa. Ela foi o 

caminho  para eu me aproximar das histórias e dos livros, a fazedora 

de histórias da minha  vida. 

Já a outra avó não tinha tempo, foi uma batalhadora. Veio para o 

Brasil e ficou viúva aos trinta e três anos, com cinco filhos para criar. 

Não teve tempo de criar o espaço de contar histórias, nem nada, 

porque a vida dela foi trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando eu nasci, 

ela deveria estar com sessenta e tantos anos. Já não tinha o hábito 

de cultivar essa relação com criança, mas havia outros tipos de 
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Era a criação de um personagem. Sei lá quantas páginas tenho 

mais. Queria reproduzir aquilo que os livros me davam, criar também 

uma coisa legal para os outros. E desde pequenininha fazia isso. Na 

escola, o professor Josué nos fazia escrever dissertações. E eu escrevia 

com facilidade. Muitas colegas me pediam para fazer as delas, e eu 

fazia. Tempos depois, algumas vieram me contar que o professor dizia 

assim: “Essa não vale porque é da Mirna”. Tinha um palavrório que 

usava e ele já sacava.

Três ou quatro livros na cabeceira

Depois dessa literatura infantil, já com catorze, quinze anos, comecei 

a ler um pouco de Jorge Amado, Capitães de areia. Eça de Queirós, Os 

Maias. Clarice conheci com dezoito anos, porque ela é mais difícil. Na 

escola líamos poesia, Fagundes Varela, esse tipo de coisa. Mas não sei 

se me encantei muito com esse tipo de leitura meio obrigatória. A 

senhora, talvez, do José de Alencar, um pouquinho mais romântico. 

Monteiro Lobato, certamente! Francisco Marins também esteve 

presente , Os segredos de Taquara-Poca e todas as suas histórias são 

queridas . Li também algumas antologias de contos de outras nações, 

que minha mãe tinha em casa. Cazuza, de Viriato Correa; e Éramos 

seis, de Maria José Dupret...

Guardo uma coisa que escrevi quando tinha onze anos. Surpreen-

dentemente, não era um diário. Fiquei impressionada de ver que 

escrevia  direitinho. Quando leio, digo: “Nossa, mas isso é um texto de 

uma menina de onze anos?!”. Hoje vejo textos de meninas de escolas 

particulares que não têm esse vocabulário, essa fluência. Acho que foi 

a forma como aprendi no Mackenzie. A minha escola realmente se 

empenhava em soltar a criatividade dos alunos.

Eu escrevi: “Todas as garotas achavam estranho que uma menina 

de vivacidade incrível como Jane” – Jane é um nome típico dos livros 

que eu lia, livros traduzidos – “tivesse momentos nos quais os seus 

desejos eram só quietude. Os professores estranhavam do mesmo 

modo o que Jane dizia. Certo dia, uma professora, dona Edi, pergun-

tou sobre ela. ‘Uma boa menina’, respondeu o interrogado, senhor 

Roy. ‘Sim, uma boa menina, sem dúvida’, retrucou a mestra. ‘Mas 

bem diferente das outras. Em primeiro lugar, é raro uma garota de 

boas notas ser irrequieta e folienta em classe; em segundo lugar, uma 

menina irrequieta não fica calada muito tempo. Ela parece que ouve 

alguma coisa que a deixa triste e se cala. E tão repentinamente isso 

acontece, que penso que o que ela ouviu e não a agradou foi ditado 

por uma voz dentro dela’”.
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alguns livros da autora
1978 Zero, zero, alpiste  
 Ilustrações de Teca  
 Editora: Ática 

1979 Nó na garganta  
 Editora: Atual 

1980 As muitas mães de Ariel  
 Ilustrações de M. José Boaventura  
 Editora: Melhoramentos 

1981 Davi acordou cinza  
 Ilustrações de Noemi Ribeiro  
 Editora: Melhoramentos 

 O barril  
 Ilustrações de Rogério Borges  
 Editora: Melhoramentos 

 O canguru emprestado  
 Ilustrações de Elvira Vigna  
 Editora: Global 

 O tesouro de Ana  
 Editora: Brasiliense 

1984 Ave em conserto  
 Ilustrações de Helena Alexandrino  
 Editora: Paulus 

1986 As duas vidas de Benguel  
 Editora: Atual 

1990 No porão  
 Ilustrações de Ciça Fittipaldi  
 Editora: FTD 

1991 O tamanduá chorão  
 Ilustrações de Márcia Franco  
 Editora: Miguilim 

1993  Quebra-cabeça  
Editora: FTD

1994 A árvore de tudo  
 Ilustrações de Márcia Franco  
 Editora: Miguilim 

 Carta errante, avó atrapalhada, 
 menina aniversariante  
 Ilustrações de Patrícia Gwinner  
 Editora: FTD 

 O cavalinho roxo  
 Ilustrações de Márcia Franco  
 Editora: Miguilim

1995 O final da história  
 Ilustrações de Rogério Borges  
 Editora: Moderna 

1996 Sardenta  
 Editora: Saraiva 

  O cavalinho roxo 
Editora: Miguilim

1997 Assombramento  
 Ilustrações de Helena Alexandrino  
 Editora: Paulus 

1999 Meu terrível dóberman marrom  
 Ilustrações de Juliana Assis  
 Editora: Atual 

2001 Sonho de verão  
 Editora: Senac 

  Sonho de verão – Uma história  
de amor  
Ilustrações de Alex Cerveny  
Editora: Senac 

2002 Letronix e o sumiço das cores  
 Editora: Nobel 

  Fazendo nada 
Editora: Scipione

2003 VóMi, vóLi e Eu – No parque  
 Ilustrações de Ricardo Dantas  
 Editora: Mercuryo Jovem

  O barril 
Editora: Scipione

  O novo final da história 
Editora: Companhia das Letrinhas

2004 A casa  
 Ilustrações de Andréa Vilela  
 Editora: FTD 

 Novo final da história  
 Editora: Companhia das Letras 

  Nó na garganta 
Editora: Atual

  A casa: casos de família 
Editora: FTD

2005 Tão longe, tão perto  
 Ilustrações de Alex Cerveny  
 Editora: FTD

  O tesouro de Ana 
Editora: SM

2006 A grande viagem  
 Editora: Mercuryo Jovem 

 A mala do meu pai  
 Ilustrações de Patrícia Lima  
 Editora: Scipione 

2007 Cacarecos  
 Ilustrações de Suppa  
 Editora: Edelbra 

 De pernas pro ar  
 Editora: FTD 

2008 As muitas mães de Ariel e 
 outras histórias  
 Diversos ilustradores  
 Editora: Atual
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Outro escritor muito presente na minha juventude foi o Érico Ve-

ríssimo. Aliás, eu o adorava, gostava mais dele que do Jorge Amado, 

que achava um pouco artificial, estava longe daquilo que conhecia. O 

tempo e o vento. Nossa! Quase desbundei mesmo. Foi uma maravi-

lha! E Clarissa também, uma coisa mais juvenil, adorei. Isso sim era 

literatura  da juventude. Do Machado de Assis gostei um pouco mais 

velha, é um pouco mais difícil de jovem gostar.

Nunca deixei de ter três ou quatro livros na cabeceira. Pego um, 

vou em frente. Às vezes quero ler contos e pego outro. Mas antiga-

mente lia do começo ao fim, um por vez; os outros ficavam esperando . 

Mas lia muito, um livro por semana, no mínimo.
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pedro bandeira
A vida de Pedro Bandeira é marcada 
pelas grandes histórias da literatura. 
De tanto lê-las, imaginava diversas 
personagens como parte de seu 
próprio cotidiano. Em sua lembrança, 
por exemplo, sua avó se tornou 
Bernarda Alba, a personagem religiosa 
e austera de García Lorca. Ela lhe 
prometia o inferno por qualquer 
desobediência.
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O mar

Eu cresci em Santos. Mas a minha relação com o mar, na infância, não 

era próxima. Eu tinha asma e era muito branco, o sol me fazia muito 

mal, me queimava. Não era um menino de praia, nunca fui. Era um 

menino de ficar no quintal de casa, debaixo de um grande chapéu-de- 

-sol. Acho até que era maior porque eu era pequeno; se eu for lá hoje, 

talvez veja que não era tão grande. Mas na época era a maior árvore 

do mundo, uma sequoia, e eu ficava lá embaixo daquela árvore sozi-

nho, porque eu tinha dois irmãos muito mais velhos que eu. Então, fui 

moleque sozinho. Eu pegava o livro Reinações de Narizinho , do Mon-

teiro Lobato, e ficava ali ouvindo o canto das cigarras, sentadinho, 

magrinho – na época eu era magrinho. Um sol e uma sombra gostosa, 

só de sunga, de maiô, porque a gente vivia pelado, e descalço , lendo 

Reinações de Narizinho. 

p
e
d

ro
 b

a
n

d
e
ir

a

E um desses castigos era justamente a proibição à leitura. Mas o menino Pedro aprendeu  

a não ouvi-la, e assim os livros se tornaram seus melhores amigos. 

Seu primeiro amor foi Narizinho, a menina de nariz arrebitado do Sítio do Picapau Amarelo. 

Nas tardes quentes de Santos, Pedro, ainda garoto, sentava-se debaixo de uma grande árvore  

e acompanhava as reinações de sua “namorada”. 

De página em página, a literatura lhe ensinou muito, como a lição de que os livros não são 

feitos para criar pessoas boazinhas, mas incentivar o pensamento crítico e a desobediência.

Pedro também encarnou algumas personagens: ator amador, com o então desconhecido  

Plínio Marcos, até se mudar de Santos para São Paulo. Na capital a vida do teatro lhe rendia 

muito pouco , o que o levou a fazer alguns textos jornalísticos freelances. Desobediente,  

Pedro foi contra a ditadura e o AI-5, e fazia questão de demonstrar isso em seus textos. 

Na Editora Abril publicou as primeiras histórias para revistas infantis . A qualidade do  

trabalho chamou a atenção da amiga Marisa Lajolo, que lhe aconselhou a escrever livros 

infantis. Dessa vez Pedro Bandeira foi obediente: escreveu e lançou seu primeiro livro,  

O dinossauro que fazia au-au. 

Apaixonou-se pelo novo ofício e quis aprender tudo sobre a escrita para jovens. Logo  

estava pronto um dos livros mais lidos pelo público juvenil brasileiro, cujo tema lhe cabia 

perfeitamente: A droga da obediência. Essa publicação marcou época, ao incentivar  

os jovens a desobedecer, a ir além de limites e conhecimentos. 

Pedro escreveu muitos outros livros e tornou-se um dos autores mais conhecidos da literatura 

infantil e juvenil. Seus livros ajudaram a criar gerações de crianças e adolescentes com um 

saudável espírito de desobediência.

Pedro Bandeira
9/3/1942 – Santos (SP)
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que não existe mais. Havia matinê baby dez horas da manhã. Nesse 

cinema vi curtas do Chaplin, o Carlitos, ou do Gordo e Magro, Três 

Patetas, e desenhos curtos da Disney. Pica-Pau já tinha, Tom e Jerry, 

não sei, acho que não; o gato Félix, que já era citado por Lobato em 

Reinações. O cinema era mágico para nós. 

Uma coisa interessante: não havia dublagem; os desenhos e os 

filmes passavam com legenda, o que ajudava muito a molecada 

a treinar leitura rápida, porque se você não lesse depressa perdia a 

legenda. 

Não havia os autores brasileiros que há hoje. Só publicações de 

traduções. A Editora Melhoramentos fazia muita tradução dos livros 

e das fábulas de Andersen, por exemplo. Ainda tenho uma edição 

de O patinho feio, deles. A Condessa de Ségur, que, na verdade, é 

um pseudônimo  de outra pessoa qualquer, que escrevia histórias 

morais . Mas o grande nome era Monteiro Lobato. Eu lia tudo o que 

ele es cre via . Ninguém o imitou na época. Os outros autores, como 

Viriato Correa , eram autores chapa-branca. Havia uma literatura de 

fazer criança ficar boazinha, e a literatura não é para falar para você 

ser bonzinho, a literatura é para você não ser bonzinho. E o único  

enfe zado era Monteiro Lobato, em que desobedecer era impor tante. 

As crianças dele não eram boazinhas, a Emília não era boazinha , o 

Pedrinho  e a Narizinho ousavam e os adultos iam atrás. Dona Benta e 

tia Anastácia iam atrás dos sonhos infantis. 

Quando chegava à última página, reabria na primeira e recomeça-

va a leitura. Narizinho, minha primeira namorada. Narizinho é a grande  

personagem de Lobato. Todo mundo diz que é a Emília. Talvez seja 

como criatividade. Mas o autor de todos os livros é Narizinho. Narizi-

nho, que, sozinha como eu era, no sítio, com sua imaginação, deitada 

num regato de águas claras, vê um peixinho saindo daqui, um besouro  

saindo de lá. Casa com o besouro, faz com que um besouro tutor que 

havia lá cure a mudez de sua boneca. É a sua imaginação que faz toda 

a saga de Lobato, tudo é Narizinho. Pedrinho, por exemplo, vem de 

São Paulo, da cidade, e não traz nada para o sítio. Ele vai lá entrar nas 

aventuras criadas pela grande imaginação de Narizinho. Então, Narizi-

nho é Lobato, na verdade. Não sei se é o Lobato, mas é o criador de 

tudo o mais. Narizinho é o leitmotiv do melhor livro dele, que ainda é 

Reinações de Narizinho. 

Caubói solitário

Bom, como um moleque solitário em casa, eu brincava sozinho, brin-

cava de caubói. Ficava na frente do espelho sacando armas como Roy 

Rogers e falando com o espelho. A grande diversão do meu tempo era 

o cinema, não havia DVD nem nada – o cinema era matinê de domingo . 

O Cine Atlântico ficava na praça da Independência, em Santos – claro 
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Eu peguei um livro que achei lindo, uma história do Rio Grande do 

Sul, um gaúcho macho de espada na cinta: era O continente, do Érico 

Veríssimo. De repente, sem notar, passei dessa literatura para qual-

quer outra coisa. Eventualmente lia Capitães de areia, do Jorge Amado,  

que para mim era muito fácil de ler. A literatura não era para estar na 

escola. Aulas de literatura que eu tive na escola eram uma coisa de 

história da literatura, falava-se em Camilo Castelo Branco , nos român-

ticos, nos realistas, nos trovadores, mas ninguém mandava ler, você 

não lia. Eu lia porque lia. Achava ótimo ler Augusto dos Anjos e depois 

declamar dramaticamente.

Leitura, o meu brinquedo

Eu me ocupava disso, era meu brinquedo, não era nem pelo prazer. 

Hoje os professores mandam as pessoas ler os meus livros como obri-

gação para nota?!? Eu escrevi livros para as crianças sentirem tesão de 

ler. Literatura é diversão, é gostoso ler. Como é que transformaram o 

hábito de ler numa coisa chata? Lembro-me de uma crônica do Rubem  

Alves, que também escreve livros infantis, em que ele disse que recebeu  

uma cartinha de um aluno dizendo o seguinte: “Eu gostei muito do 

seu livro, gostei muito. Depois a professora mandou a gente pegar o 

O que restava era literatura estrangeira: Mark Twain, com O prín-

cipe e o mendigo, As aventuras de Tom Sawyer, The adventures of 

Huckleberry Finn, Um yankee na corte do rei Arthur ; Jack London, 

com as aventuras no Alasca, Caninos brancos; os folhetins do final do 

século XIX começo do século XX ; Rafael Sabatini, Scaramouche; Emi-

lio Salgari, O corsário negro; Edgar Rice Burroughs e o seu Tarzan; e o 

Júlio Verne. Júlio Verne venceu; os autores vivem morrendo. O Jack 

London e o Mark Twain não morreram. De repente, você estava ligado 

a Allan Poe. Lembro-me de uma coisa engraçada: na época eu gosta-

va muito e já lia o Walter Scott, aquelas suas aventuras de es pada, de 

cavaleiro da Távola Redonda, Rob Roy... Na casa de um tio vi dois li-

vros grandes, encadernados em couro, bonitos. Eu folheei e vi lin-

das ilustrações em preto e branco, um sujeito magro de armadura, de 

lança na mão. Pensei: “Puxa, é um romance de cavalaria, vou ado-

rar!”. Eu lia aquilo quando tinha uns doze anos. Li Dom Quixote de La 

Mancha como se fosse uma aventura de cavalaria para criança, e 

achava ótimo, morria de rir. Tinha um ajudante baixinho, gorducho, 

chamado Sancho Pança que era muito engraçado.
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alguns livros do autor
1983 É proibido miar  
 Editora: Moderna 

  O dinossauro que fazia au-au  
Editora: Moderna 

1984 A droga da obediência  
 Editora: Moderna 

 Cavalgando o arco-íris  
 Editora: Moderna 

  Malasaventuras: safadezas de 
Malasartes  
Editora: Moderna 

1986 A marca de uma lágrima  
 Editora: Moderna 

 Agora estou sozinha...  
 Editora: Moderna 

  O fantástico mistério  
de Feiurinha  
Editora: Moderna 

1987 Pântano de sangue  
 Editora: Moderna 

1988 Anjo da morte  
 Editora: Moderna 

  O mistério da fábrica de livros  
Editora: Moderna 

1996 Prova de fogo  
 Editora: Moderna

1999  O primeiro amor de Laurinha  
Editora: Moderna 

2000   Brincadeira mortal 
Editora: Ática

2001  Descanse em paz,  
meu amor 
Editora: Ática

2002  Cavalgando o arco-íris 
Editora: Moderna

2003  A droga da obediência: a primeira 
aventura dos karas! 
Editora: Moderna

  A marca de uma lágrima 
Editora: Moderna

2004  O pássaro milcores 
Editora: Melhoramentos

2005 Papo sapato  
 Ilustrações de Ziraldo  
 Editora: Melhoramentos 

2006 Alice no país da mentira  
 Editora: Ática 

2007 A menina danadinha  
 Editora: Ática 

2008  Horas de desespero 
Editora: Melhoramentos

2009  Agora estou sozinha 
Editora: Moderna 
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livro e sublinhar todos os dígrafos que havia no livro”. E o Rubem 

Alves  disse: “Eu não sei o que é dígrafo”. Eu não sei o que é dígrafo! 

Por que eu tenho que saber o que é dígrafo? Será que faz alguma 

diferença quando eu vou escrever saber se uma oração é sindética 

ou assindética? Por que uma criança pequena tem de saber disso? 

Não, ela tem que curtir, pegar o príncipe escamado e ver como seria 

uma noite de núpcias com a Narizinho. Não é mais interessante? 

Não é muito mais divertido do que saber quantos dígrafos tem aqui 

neste livro? 
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ricardo azevedo
Ricardo foi o típico aluno  
bagunceiro, desatento. Gostava de 
música, de literatura, mas demorou 
para se adaptar ao colégio.
Esse desacerto entre escola e 
aprendizado teve um fundamento: 
Ricardo viveu uma época em que  
a educação era mais rígida,  
às vezes com uso de violência física.
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Lembranças do sítio

Meu pai tinha um sítio, que hoje é dentro da cidade, na verdade. Fica 

entre Arujá e Itaquaquecetuba, a 40 quilômetros de São Paulo, Zona 

Leste. Ele comprou o sítio em 1951, eu nasci em 1949. Meu pai fez 

doutorado sobre essa região de São Paulo, que na época era um ma-

tagal, região de pequenos sítios, um dos lugares em que os japoneses 

fizeram as suas plantações para vender na feira em São Paulo. Tinha 

um monte de pequenos sítios. Meu pai achou muito bonita a região e 

acabou comprando um sítio lá, que era baratíssimo. Tinha uma casa, 

ele reformou, construiu. Meu pai nasceu em fazenda e estudou na 

fazenda, onde havia uma pequena escola, em Lorena, e tinha uma 

nostalgia muito grande disso. Ele saiu da fazenda apenas para fazer o 

ginásio, ou coisa assim. Aí reconstituiu um pouco as coisas da fazenda . 

Fez uma capela... É uma experiência muito forte. Não era tão grande, 

cinco alqueires, e depois ele vendeu umas partes, mas para mim era 

um lugar imenso. 
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Ele preferiu se educar no mundo: brincando com os livros como se fossem blocos de montar, 

descobriu os volumes da imensa estante que havia na sua casa; foi também frequentador 

assíduo do estádio do Pacaembu, vizinho de sua casa e assistiu a jogos memoráveis do Santos; 

conviveu com pessoas de classes sociais muito distintas no sítio de sua família e viu de perto 

as várias facetas da cultura popular.

Na faculdade descobriu o prazer de uma sala de aula. Cursou artes plásticas na FAAP. Essa 

época universitária abriu seus horizontes filosóficos junto com os amigos que fez e com os 

professores que o influenciaram. Acompanhou e participou de discussões políticas e pôde 

exercer seu lado preocupado com a cultura e a educação, temas que desde cedo o  

inquietavam por influência do pai, o geógrafo Aroldo de Azevedo. Foi lá também que 

aprimorou suas técnicas de desenho.

Levou então seu lado engajado e criativo para as histórias infantis. O primeiro livro,  

O peixe que podia cantar, chamou a atenção de Ziraldo. Depois desse, lançou outros títulos 

importantes, como Um homem no sótão.

Mais tarde voltou o olhar para a cultura popular e definiu um caminho importante em sua obra. 

Estudou folclore a fundo – fez doutorado nesse tema – e escreveu livros marcantes, como  

Meu livro de folclore e Armazém do folclore. Foi revelando e trabalhando a cultura popular  

que Ricardo Azevedo pôde devolver aos seus leitores um pouco do que aprendeu com o mundo.

Ricardo José Duff Azevedo
13/10/1949 – São Paulo (SP)
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Se fizesse um exercício, me lembraria de muitas partes. E era bacana. 

Um negócio fantástico a gente fazer isso: gravar, depois ouvir. E nos 

divertíamos horrores com isso, com essas gravações. Foi uma expe-

riência muito forte. 

Pomar de livros

Eu tinha, como disse, muitos livros em casa. Nasci no meio de livros, o 

andar de cima da casa eram livros, e o meu pai e a minha mãe não 

eram pessoas de indicar livros. Eram leitores, mas não de indicar. O 

espírito da coisa era o seguinte: os livros estão aí, como se fosse um 

pomar, na verdade. Você ia lá e pegava a fruta, experimentava, gos-

tava; se não gostava, cuspia. Era essa a sensação que eu tinha. 

Eu brinquei muito com livros, sem ler, porque não sabia ler. A mi-

nha infância primeira era subir na parte de cima, com dificuldade. A 

escada tinha um portãozinho no andar de cima para criança não cair. 

O pessoal subia, fechava a porta para a criança não descer correndo e 

cair. Eu tirava os livros das estantes e brincava, de carrinho, fazia casi-

nhas, castelos com os livros, e brincava. Era muito legal. Aos poucos, 

fui descobrindo aqueles livros. Era muito livro! 

Havia um livro que não sei de onde meu pai tirou, coisa muito 

antiga, devia ser um livro didático do começo do século, que deve ter 

vindo pela família do meu pai mesmo ou da minha mãe. Ele  encadernou 

Contação de histórias

Não tive muito isso. Meu pai trabalhava demais, e era meio fechadão. 

Ficava muito no escritório, no andar de cima da casa. Era uma casa 

grande, e na parte de cima tinha um quarto, que era dos meus irmãos 

mais velhos, e o resto era o escritório. Era um baita de um escritório, 

com sete, oito mil livros, uma coisa imensa, e ele ficava lá. Ele estava 

na USP ou no escritório, estudando, lendo. Vivia uma vida muito ligada  

ao estudo. 

De vez em quando ele contava histórias, principalmente no sítio, 

sempre histórias populares. Inclusive reconto uma delas, que é o 

“Gaspar , eu caio”. Hoje mexo com folclore. Aprendi a valorizar isso 

com meu pai, sem dúvida, desde pequeno. 

Ele fazia umas coisas interessantes. Ele nos pegava – princi pal-

mente os três filhos que tinham mais ou menos a mesma idade, o 

Alberto, o João e eu – e fazia uns jograis em casa com um gravador-

zinho pequeno de rolo, ainda no tempo de rolo. Por exemplo, trovas  

populares, poemas de Castro Alves, Vicente de Carvalho, Gonçalves 

Dias, vários poemas de que ele gostava. Ele também participava e 

dava uma parte para cada um. Lembro-me de Juca Pirama , agora 

talvez  não saiba recitar, mas sabia de cor o canto do guerreiro .  
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concentração . Uma coisa política e de propaganda contra o nazismo. 

Mas eram fotos chocantes – chocantes mesmo! Aqueles homens, 

aquela gente , mortos, empilhados, gente magérrima. Eu disse: 

“O que é isso?!”. Guardei o livro. Quando meu pai chegou em casa, 

perguntei o que era, e ele me contou. Foi a primeira vez que tive 

contato com o nazismo, a perseguição aos judeus, a catástrofe. E foi 

um livro marcante  também porque acho que percebi a força das ima-

gens. Até hoje, quando vejo um filme de guerra, me lembro desse 

livro . Ele foi muito mais forte para mim que qualquer filme de guerra, 

qualquer soldado Ryan que aparece hoje em dia. Foi a força das 

imagens ! Porque eu não lia, lia mal nessa época. Não era o texto, mas 

as imagens que ficaram definitivamente gravadas em mim, com poder 

informa tivo, porque eles me deram uma informação concreta: seres 

humanos fazem isso, são capazes disso... 

Leitura

Tínhamos lá em casa o Thesouro da juventude, tenho até hoje essa 

coleção, guardei. Eu era um habitué do Thesouro da juventude. Eu me 

interessava pelos contos que ele tinha: contos populares, em todos os 

volumes. Como eram dezoito volumes e cada um tinha uns dez ou 

doze contos, era uma festa. Sempre pegava um volume qualquer e ia 

direto aos contos. Foi uma leitura muito importante. 

e deu o nome de Livro de gravuras. Eram páginas impressas  somente  

de um lado. Acho que era usado para botar na classe e as crianças 

verem imagens. Era fantástico, tenho até hoje esse livro, guardado. 

Eu ficava fascinado, não sabia ler ainda, mas adorava esse livro. Tinha  

tudo do mundo! Instrumentos musicais, flores, armas, meios de 

transporte, animais, mamíferos, peixes, cobras , tudo o que você pode 

imaginar em imagens. Ficava olhando... Eram desenhos muito bem 

feitos. Até hoje acho incríveis os desenhos, um realismo legal, com 

cores bonitas. Sem dúvida, um livro marcante , inclusive para o meu 

interesse em ser desenhista, porque olhava aquelas imagens e achava  

maravilhoso como um cara podia desenhar tão bem.

Um livro encontrado

Meu pai ficava fora de casa e minha mãe em casa, trabalhando. Cinco 

filhos, era difícil. Um dia, subi numa estante, estava lá sozinho, tinha 

uns oito anos. Fui fuçar os livros lá no alto, porque devo ter percebido 

que meu pai botava outros livros lá no alto. E achei um livrinho – nunca 

mais vou me esquecer disso –, um livrinho magrinho que se chamava 

Jamais esqueceremos, um livro sobre o Holocausto, sobre campos de 

concentração, na verdade. Era uma publicação – vi isso mais tarde – 

feita durante a Segunda Guerra, ou após a Segunda Guerra, pe los 

Estados Unidos, em português, com fotografias de campo de 
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alguns livros do autor
1980 O peixe que podia cantar  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1983 Um homem no sótão  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1988 Alguma coisa  
 Ilustrações do autor  
 Editora: FTD 

 Uma velhinha de óculos, 
 chinelos e vestido azul de 
 bolinhas brancas  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Companhia das Letrinhas 

1990 Maria Gomes  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Scipione 

1995 O leão da noite estrela  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Saraiva 

1997 Meu livro de folclore  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Ática 

1998 Lúcio vira bicho  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Companhia das Letras 

 Pobre corinthiano careca  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Ática 

2000 Armazém do folclore  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Ática 

2001   O sábio ao contrário 
Ilustrações do autor 
Editora: Senac

 2002 Histórias que o povo conta  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Ática PNBE 

2003 Contos de enganar a morte  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Ática 

2005  Contos de espanto  
e alumbramento 
Ilustrações do autor  
Editora: Scipione

2006 Araújo e Ophélia  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Moderna 

  Aula de carnaval:  
e outros poemas 
Ilustrações do autor  
Editora: Ática

2007  O livro das palavras 
Ilustrações de Mariana Massarani 
Editora: Do Brasil

 2009  Meu material escolar 
Editora: Moderna 
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A minha aproximação com os livros se deu porque no sítio não 

tinha nada que fazer à noite. Meus pais haviam levado para o sítio 

livros  velhos, que não cabiam na biblioteca. Uns textos resumidos de 

Seleções: havia uns romances reduzidos, mais fáceis de ler, e alguns 

até interessantes. E livro policial... Uma literatura meio fragmentada 

ficava no sítio. À noite era jogar baralho e depois, antes de dormir, ler. 

O programa diário. Nos fins de semana e nas férias inteiras era ler à 

noite. Foi importante, porque em casa, em São Paulo, tinha mais coisas  

para fazer.
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ruth rocha
Uma casa alegre na Vila Mariana, 
pais liberais que incentivavam 
a amizade e as reuniões fami liares. 
Uma rua cheia de brincadeiras 
e de amigos; grandes natais em 
família, a cidade de São Paulo  
ainda provinciana... Em poucas 
linhas, foi esse o cenário de  
infância de Ruth muito antes  
de se tornar escritora.
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Meu pai e mamãe Gansa

Minha mãe não contava histórias, ela lia. Meu avô contava as mais po -

pulares . Meu pai contava duas: uma era a do Aladim; a outra, "O homem  

da perna amarrada", um capítulo do Barão de Münchhausen. 

Havia um livrão que meu pai comprou um dia que eu estava doen te , 

Os contos da mamãe Gansa, em inglês. Ele achou muito bonito, tinha 

figuras, só que a gente não entendia nada. Foi engraçado porque 

acho que logo depois começamos a aprender inglês. Meu pai tinha  

um professor de inglês, junto com um companheiro do consultório. 

Ele botou o professor para mim e para a minha irmã – eu tinha nove 

anos. De toda forma, aqueles contos são absolutamente impossíveis 

de entender porque são folclóricos, cheios de trocadilhos. Mas meu 

pai via com certo encanto o livro da mamãe Gansa. 

Naquela época eu já lia também uma coleção da Editora Melhora-

mentos com uma velhinha na capa contando histórias. Eram vários 

títulos, como O patinho feio e Cinderela. Ainda tenho um livrinho 

daquela  coleção, A canção de Rolando, do Carlos Magno. 
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Ruth escreveu sua primeira história aos trinta e nove anos. Na época, trabalhava na revista 

Recreio e sua amiga Sônia Robato, que havia feito o projeto da revista, insistia com Ruth para 

que ela escre vesse uma história infantil. Era final dos anos 1960 e começo de uma década 

que iria revolucionar a produção de textos para o público jovem no Brasil. Mas Ruth achava 

que não devia escrever livro, não se via escritora. Sônia, então, tomou uma decisão drástica: 

trancou a amiga em um quarto e obrigou-a a escrever.

Dali em diante Ruth não parou de escrever. O resultado é conhecido do público: os livros de 

Ruth Rocha são lidos e reconhecidos por quase todos os leitores mirins. Depois do primeiro, 

Palavras, muitas  palavras, hoje sua obra soma centenas de livros. Muitos deles revolucionários 

na forma e na linguagem, como Nicolau teve uma ideia; outros que marcaram época, ao 

questionar os valores da sociedade, como O reizinho mandão, que era um apelo à liberdade  

de expressão e um manifesto contra a ditadura; e outros que se tornaram enorme sucesso  

de vendas, verdadeiros bestsellers, como Marcelo, marmelo, martelo, que vendeu mais de  

um milhão de exemplares. Suas histórias correm o mundo, traduzidas para mais de vinte e 

cinco idiomas, que lhe granjearam reconhecimento e os mais importantes prêmios destinados  

à literatura infantil.

Para se tornar escritora Ruth Rocha foi influenciada e incentivada por muitos: professores do 

Colégio  Bandeirantes, onde estudava; livros da psicóloga Ana Maria Poppovic, cujas ideias Ruth 

usava no seu tempo de professora; seu avô nordestino, grande contador de histórias, que incutiu 

na neta a von tade de conhecer a cultura popular e o gosto pelas narrativas; e seus pais, que sempre 

incentivaram, acima de tudo, a liberdade de expressão.

Ruth Machado Lousada Rocha
2/3/1931 – São Paulo (SP)



172
ruth rocha

173

Aprendizado da paciência

Comecei a ter asma e a ficar gripada; toda vez que ia para a escola 

ficava gripada. Voltava para casa, minha mãe me tratava; voltava para 

a escola, pegava gripe outra vez. Tive asma com três anos, e até os 

onze sofri de asma bastante grave. Bastante grave nada, nunca fui 

para o hospital, nunca precisei de remédio mais forte, mas tinha asma, 

muita falta de ar, o que me obrigava a ficar na cama. 

Acho que essa asma me deu a capacidade de ficar sozinha e 

pen sar  nas coisas. Fiquei muito paciente, sou uma pessoa muito 

paciente . Tenho capacidade de esperar as coisas, tenho até a capaci-

dade de compreender quase tudo, porque esse tempo de doença foi 

um tempo  – imagina para uma criança pequena – muito sofrido, mas 

me lembro das doenças com muito carinho. 

Havia umas coisas chatas, antigas, que se faziam com criança. 

Minha avó, quando chegava à minha casa, punha cataplasmas. Eram 

um horror, me queimavam. Mas ela me tratava também. Todo mundo 

me tratava, todo mundo vivia me tratando. E quando ficava boa, 

estava  ótima, saía, brincava, fazia tudo; quando estava doente, ficava 

quietinha e gostava de ler. Comecei a ler muito cedo. Aprendi na 

escola , mas não lembro como foi. Sempre me perguntam: “Como foi 

a sua alfabetização?”. “Não sei, sei que aprendi a ler.” 

Histórias apavorantes

Um livro do qual gostei muito foi João Peralta e Pé de Moleque, 

uma história espantosa do Menotti Del Picchia: João Peralta era um 

menino burguês, branquinho, que tinha um amiguinho, filho da 

empregada, que se chamava Pé de Moleque. Ele queria muito ver 

uma exposição de aviação e pediu ao pai: “Papai, você me leva na 

festa de aviação?”. “Se você tirar notas altas, eu levo.” “Posso levar 

o Pé de Moleque?” “Se você tirar notas altas levo o Pé de Mole-

que.” O Pé de Moleque ficava em casa, ele ia para a escola, e o Pé 

de Moleque torcia por ele. Quando li essa história depois de adulta, 

quase caí de quatro. Gente! História racista, sem-vergonha! E eu 

gostava dela. Tinha a ilustração muito curiosa de um alemão. Tenho 

o livro até hoje. 

Naturalmente, lia também João Felpudo, a história apavorante de 

um menino que não gostava de cortar o cabelo, ficava cabeludo; não 

gostava de cortar a unha, ficava com a unha comprida; não gostava 

de tomar banho e acabou ficando doente e morreu. Eram umas his-

tórias apavorantes de alemão. Os alemães só contavam histórias 

apavorantes . Mas eu nunca me impressionei muito com a história, 

achava tudo muito natural. 
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Quando ele lançou Narizinho, não era muito popular. Teve uma 

tiragem imensa porque vendeu para o governo cinquenta mil livros; a 

fama do Lobato foi alavancada por isso. Quando minha mãe desco-

briu que Monteiro Lobato era maravilhoso, trazia sempre um livro dele 

para nós. Apareceram as coleções do Lobato, e ela dizia: “Coleção a 

gente põe na estante e não lê. Vamos ler um por um”. Acabava um, 

comprava outro. Leu a coleção nem sei até quando. Tinha uns de que 

não gostávamos, nem ela. Ela não gostava do livro da dona Benta, 

que li depois. Eu gostei, mas ela, não.

O que eu mais gostava era Reinações de Narizinho. Também gos-

tava muito das Memórias da Emília. Em Memórias da Emília o autor 

expressou-se muito, ele era muito crítico e eu gostava muito disso. 

Gostei muito do Sítio do Picapau Amarelo, um livro bem adiante já das 

aventuras, quando eles trazem todo mundo da fábula para viver no 

Sítio. Emília brigava com a dona Carochinha e trazia o minotauro. 

Quando eles trazem o minotauro, ele rapta a tia Anastácia e acaba o 

Sítio do Picapau Amarelo. Em O minotauro, o livro seguinte, eles vão 

buscar a tia Anastácia que está lá com o minotauro, fazendo bolinho 

para ele. 

Para sempre Lobato

Meu primeiro livro está esquecido hoje: O garimpeiro do rio das Garças . 

Minha mãe trouxe-o para mim. Adorava esse livro. Anos depois, já 

como escritora, fui a uma exposição na Biblioteca Infantil Monteiro 

Lobato, na Vila Buarque, em São Paulo, sobre Lobato. Comecei a olhar 

os livros e encontrei O garimpeiro do rio das Garças. Era do Monteiro 

Lobato! Está publicado, mas ninguém fala nesse livro. Quando ele fez 

as Obras completas, não pôs esse livro, não sei por quê. Arranjei uma 

cópia, comprei e falei: “Deve ser ruim esse livro, por isso ele excluiu”. 

Nada, é ótimo! Acho que pensou que sua obra era só a do Sítio... 

Esse foi o primeiro livro que li. No entanto, antes de saber ler, 

minha  mãe já lia Lobato para nós. Ela lia muito para nós, leu a obra 

toda do Monteiro Lobato. Mesmo depois, quando a gente já sabia ler, 

ela continuava lendo. E a gente adorava. Eu gostava tanto de Monteiro  

Lobato que chorei quando ele morreu, em 1947. Pensei: “Nunca mais 

vai ter livro do Lobato”. Tinha dezesseis anos e fiquei com saudade 

dele. Já lia tudo, lia livro de adulto, Hemingway, Steinbeck , e tinha 

saudade do Lobato!
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alguns livros da autora
1976 Marcelo, marmelo, martelo  
 Ilustrações de Adalberto Cornavaca  
 Editora: Abril/Instituto Nacional do Livro 

 Palavras, muitas palavras  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Abril/Instituto Nacional do Livro 

1977 Catapimba e sua turma  
 Ilustrações de Cesar Sandoval e 
 Alberto Linares Martin  
 Editora: Abril/Instituto Nacional do Livro  

1978 Viva a macacada!  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Nova Fronteira 

1979 Bom-dia todas as cores!  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Abril/Instituto Nacional do Livro 

 O que os olhos não veem  
 Ilustrações de Carlos Brito  
 Editora: Salamandra 

1980 O menino que aprendeu a ver  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Quinteto Editorial 

1981 David ataca outra vez  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Melhoramentos 

 O rei que não sabia de nada  
 Ilustrações de Carlos Brito  
 Editora: Salamandra 

1983 Faca sem ponta, galinha sem pé  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Nova Fronteira 

1984 As aventuras do Alvinho  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Melhoramentos 

 Enquanto o mundo pega fogo  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Nova Fronteira 

1985 A primavera da lagarta  
 Ilustrações de Maria Cecília Marra  
 Editora: Melhoramentos 

1986 Declaração Universal dos 
 Direitos dos Homens  
 Adaptação de Otávio Roth  
 Editora: Quinteto Editorial  

 Livros de números do Marcelo  
 Ilustrações de Walter Ono  
 Editora: Repro 

1987  Alvinho, o Edifício City of Taubaté 
e o cachorro Wenceslau  
Ilustrações de Walter Ono  
Editora: Melhoramentos 

1989 Uma história de rabos presos  
 Ilustrações de Carlos Brito  
 Editora: Salamandra 

1990 Azul e lindo, planeta Terra, 
 nossa casa  
 Editora: Salamandra 

1992 ... Que eu vou para Angola... 
 Ilustrações de Cláudia Stamacchia  
 Editora: FTD 

  A história do livro – O homem e a 
comunicação  
Coautoria de Otávio Roth  
Editora: Melhoramentos 

1993 A cinderela das bonecas  
 Ilustrações de Ivan  
 Editora: FTD 

 O amigo do rei  
 Ilustrações de Eva Furnari  
 Editora: Ática 

1994  Mulheres de coragem 
Editora: FTD

1995  O guarani 
Editora: Callis

1996  Voce é capaz de fazer isso? 
Editora: FTD

  Alvinho e os presentes de Natal 
Editora: FTD

1997  O reizinho mandão 
Editora: Quinteto Editorial

  Mil pássaros pelos céus 
Editora: Ática

1998  Tenho medo mas dou um jeito 
Editora: Ática

   Fantasma existe 
Editora: Ática

  Entreviste seus ídolos 
Editora: FTD

  O barbeiro de sevilha 
Editora: Callis

1999  Quando Miguel entrou na escola 
Editora: Callis

  Pedrinho pintor 
Editora: Ática

  Mil pássaros – Sete historias de Ruth 
Rocha 
Editora: MCD (CD)

2000 Odisseia  
 Texto de Homero  
 Editora: Companhia das Letrinhas 

2006 Meus lápis de cor são só meus  
 Ilustrações de Eduardo Rocha  
 Editora: Melhoramentos

2007  Quem manda na  
minha boca sou eu! 
Editora: Ática

2008  Quem tem medo do novo? 
Editora: Global

2009  Macacote e porco pança 
Editora: Salamandra
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“Trombada” com a literatura

Já estava no terceiro ginasial do Colégio Bandeirantes – hoje oitavo 

ano –, quando um professor chamado Everaldo Castelo mandou ler 

um livro: A cidade e as serras, do Eça de Queirós. Ele explicou o que 

era a história. Contou um pouco, e deve ter contado bem, porque 

todo mundo foi para casa fazer o trabalho, e eu fiz sem ler. Entreguei 

o trabalho e tirei a nota mais alta da classe. Quase morri de vergo-

nha! Fiquei passada, disse: “Que coisa que eu faço?!”. Tinha treze 

anos e fui ler o livro. Amei o livro, até hoje adoro esse livro. Já li umas 

cinco vezes. 

Uma vez comecei a contar a um amigo essa história. Ele disse: 

“Você sabe de cor esse livro?!”. “Esse livro foi uma revelação!”, 

respondi . Sempre que conto essa história digo que não foi meu 

encontro  com a literatura – foi a minha "trombada" com a literatura. 
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sonia junqueira
Quem perguntasse para a menina  
Sonia o que ela queria ser quando 
crescesse, certamente iria ouvir algo 
bastante destrambelhado. Ela já 
quis ser tanta coisa que chegou a 
sonhar ser mulher de pirata. Mas 
aos poucos foi percebendo que  
não era muito fácil encontrar  
piratas em Minas Gerais e seus  
sonhos foram mudando.
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Menina levada

Meu pai era muito autoritário e queria que eu fosse obediente. Eu 

tinha  uma frase assim: “Eu morro, mas não entrego”. Era muito pare-

cida com ele, também muito autoritária. E minha mãe achava um 

absurdo eu ser malcriada, brigar com os irmãos, porque só nós 

fazíamos  isso, ninguém mais. Imagina! Era uma tentativa, o tempo 

todo, de me controlar. Falava que eu não tinha modos: “Essa menina 

não tem modos, é geniosa”, não-sei-o-quê. Eu era levada, bem 

moleca , mas não era uma coisa maldosa. Era uma coisa meio ingênua, 

meio pura, de fazer molecagem mesmo, de pregar peça nos outros, 

de inventar  histórias. 

Eu inventava muita história, e contava. Inventava coisas biográ-

ficas, por exemplo. Já fui espiã que nem Mata Hari, já fui mulher de 

pirata... Escrevia a biografia que queria. Teve uma época em que que-

ria ser pirata, mas não se usava mulher ser pirata, então disse: “Vou 

ser mulher de pirata”. Escrevi a biografia como mulher de pirata. Eu 

era rebelde e muito preguiçosa. Naquele tempo se usava as meninas 

ajudarem as mães nas tarefas domésticas, o que fazia com a maior má 

vontade, porque não gostava de trabalho de casa. Às vezes começava 

a fazer uma coisa, largava e ia embora. Minha mãe me pôs o apelido 

de “Sinfonia inacabada” porque eu começava a arrumar as camas e ia 

embora, começava a fazer não-sei-o-quê e ia embora. E a coisa que eu 

mais fazia, e gostava muito, era ficar no quintal sozinha, deitada no 
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Sonia cresceu e aprendeu a gostar de livros, das histórias orais. Começou também a pegar 

gosto pela escrita e, aos poucos, seus sonhos e imaginações foram formando linhas, 

parágrafos, narrativas em cadernos. Pegou tanto gosto por escrever, que criou mania de 

escrever sem lápis nem papel, rabiscando letras invisíveis com o dedo de uma mão na palma  

de outra. E o prazer que os movimentos da caligrafia lhe proporcionavam era tão bom, que 

aprendeu a escrever até mesmo com as duas mãos.

Depois de dominar a técnica e a fluência da escrita, foi colocar isso em prática. Quando se 

mudou para São Paulo, foi trabalhar na Editora Abril, em 1972. Era a fase que a editora fervilhava 

de intelectuais, pensadores, grandes escritores, e no meio disso tudo um forte desejo de que 

nascesse uma nova literatura infantil e juvenil. Sonia Junqueira resolveu pegar esse bonde e ainda 

na Abril escreveu a Coleção A Mágica das Palavras.

Alguns anos mais tarde, Regina Mariano, editora da Ática, convidou Sonia para um trabalho 

temporário. Mas desse primeiro convite a história foi crescendo, crescendo, e Sonia acabou 

escrevendo toda a premiada Coleção Estrelinha.

De coleção em coleção, passando por O que aconteceu no caldeirão da bruxa e Português  

em sala de aula, Sonia Junqueira tornou-se um nome conhecido na literatura para crianças e 

jovens. Porém, quando seu destino parecia resolvido, a menina imaginativa ainda sonhou outra 

vida para si e começou a trabalhar como editora. Descobriu então o que mais gostava de fazer.

Nunca abandonou a carreira de escritora, mas tem atuado como uma das mais conhecidas 

editoras do país, já editou, entre muitos outros, autores como Sylvia Orthof, Fanny 

Abramovich, Vivina de Assis Viana, Ronald Claver...

Sonia Marta Junqueira
19/4/1945 – Três Corações (MG)
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Histórias de pai e mãe

Minha mãe contava muita história, meu pai também. Eu lia muito 

também. Essas histórias, por exemplo, recontei chamando de A noite 

assombrada, aquela em que começam a cair pedaços de gente. 

Uma mãe e uma filha, muito pobres – o pai morreu –, não ti-

nham dinheiro para nada e foram morar numa casa abandonada e 

mal-assombrada . Ninguém chegava perto porque tinha gritos, baru-

lhos. Mas elas não tinham para onde ir e foram dormir lá. De noite, 

a moça começa a escutar uma voz tremida, assim: “Eu caio, eu caio”. 

Essa coisa se repetia e cada vez que a voz falava caía um braço, 

depois  outro braço, uma perna, depois outra perna. Depois caiu o 

tronco, a cabeça. Na frente da moça apavorada todas as partes se 

juntaram e formaram um homem, era o antigo dono da casa, que 

tinha maltra tado muita gente, e o castigo dele foi morrer e não ter 

descanso, ficar assombrando pessoas, até que alguém tivesse cora-

gem de esperar as partes todas caírem, para libertar o homem 

daquilo . E como a moça tinha tido aquela coragem ele podia 

descansar  em paz na eternidade. Em troca, ele contou a ela onde 

estava enterrado um tesouro dele. Ele tinha sido riquíssimo, tinha 

um tesouro enterrado no quintal. Ela e a mãe pegaram o tesouro, 

ficaram ricas e assim acabou a história. 

chão, vendo carreira de formiga passar. Depois que a chuva para as 

lesmas e os caracóis saem dos buracos. Então eu fazia uma das  minhas 

coisas preferidas, que era jogar sal em lesma depois da chuva, um 

assassinato. Gostava muito de ficar olhando as nuvens no céu virar 

figuras. Mas o que eu mais gostava de fazer era ler. O que mais fazia 

na infância: ler.

Nasci gostando de ler

A minha não era uma casa de leitores e na escola também não se 

usava muito indicar leitura. A sensação que eu tenho é que nasci sa-

bendo que ler era ótimo, porque não me lembro como comecei. Mas 

tinha uma professora meio aparentada de longe com o meu pai que 

tinha muito livro, a coleção completa de Monteiro Lobato e disponibi-

lizava para os primos, sobrinhos, amigos dos sobrinhos. E eu comecei 

a pegar livros lá, e também na biblioteca da escola, às vezes. E com-

prava também. Lia muito gibi, que era proibido, mas eu tinha um 

caixote enorme e escondia embaixo da minha cama. Adorava fazer 

coisa proibida. Falou que é proibido, eu quero. Quanto mais proibido, 

mais eu lia gibi escondida. Naquela época as famílias não recomenda-

vam gibi, não era leitura recomendada para meninos ou meninas. 
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Saborear palavras

Eu não me lembro muito bem do primeiro dia de escola. Sei que 

estava louca para ir para a escola e aprender a ler. Naquela época a 

gente aprendia com sete anos. Adorei, aprendi a ler logo. Eu sabo-

reava palavras... Foi uma experiência maravilhosa. Uma das expe-

riências mais ricas, bonitas e emocionantes que tive na infância foi a 

de aprender a ler.

Lembro que fui alfabetizada com O livro de Lili, muito famoso na 

época. Era um método global, uma novidade. Uma coisa apaixonante 

esse livro! Na minha geração, em Minas, onde parece que o livro foi 

mais adotado, tem uma legião de apaixonados por O livro de Lili. 

Quando   a gente começa a falar a respeito dele, todo mundo tem uma 

coisa para lembrar, sabe de cor várias lições do livro, vários trechos. 

Tem gente que se emociona, que chora. Fizeram uma confraria de 

alfabetizados  com O livro de Lili, de camiseta e tudo, porque era real-

mente apaixonante. 

E a implantação da cartilha – chamava livro, mas era cartilha 

mesmo  – foi uma estratégia de marketing fantástica, porque antes de 

o livro chegar começaram a divulgar que ia chegar a Lili: quem seria 

Lili? E Lili pra cá, Lili pra lá, e foram envolvendo a gente com aquilo. 

Parava um carro: “Será que a Lili chegou? Será que é ela?”. É. Não é. 

Criaram aquela expectativa na gente e quando chegou O livro de Lili 

todo mundo estava pronto para receber. E era uma delícia! A gente 

Tinha aquela em que a princesa ia dançar toda noite – Os sete 

sapatos da princesa – e gastava um par de sapatos por noite. Era 

 levada por um diabinho para dançar – uma coisa de encantamento. 

Recontei A vingança da caveira, que é muito legal: um cara gozava de 

mortos  e defuntos, até que uma caveira aparece para ele... Ah, sei lá, 

tanta história! A roupa do rei, aquela que o rei estava nu... Uma que 

eu gostei muito de recontar foi A lenda da gralha-azul, lenda do sul do 

país, da gralha-azul que planta pinhões. 

Ritual de contação

Às vezes era um momento da família. Às vezes era nas férias, a gente 

ia para casa de algum tio e juntava todo mundo para contar e ouvir 

histórias em volta do fogão a lenha. Eram histórias de assombração de 

dar medo. Era uma delícia! Menina adora história! Fiz a Coleção Baú 

de Histórias, inspirada nesses momentos. Era tão legal ouvir que deu 

vontade também de contar do meu jeito. Então , escrevi um monte. 

E tem milhões de outras histórias que eu gostaria de contar também. 

Essa coisa de recontar é outro barato, porque às vezes junto duas 

histórias , faço recontos, invento muito em cima também . Mantenho 

o fio, o enredo, mas invento muito.
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alguns livros da autora
1984 Coleção Estrelinha  
 Diversos ilustradores  
 Editora: Ática 

1986  Coleção O que Aconteceu no 
Caldeirão da Bruxa  
Editora: Formato 

1990 Coleção Nomes e Nomes  
 Ilustrações de Cláudio Martins  
 Editora: Formato 

1991  A lenda da gralha-azul 
Editora: Atual 

1992 Coleção no Caminho do Perde-acha  
 Ilustrações de Cláudia Scatamacchia  
 Editora: Moderna 

1994 Sapituca  
 Ilustrações de Michele Iacocca  
 Editora: Moderna 

  A noite assombrada 
Editora: Atual

  Adivinha, adivinhão! 
Editora: Atual

1995 Coleção Baú de Histórias  
 Ilustrações de José Flávio Teixeira  
 Editora: Atual 

  Comigo é assim 
Editora: Formato

  Chiiiii! 
Editora: Formato

  O cavalo encantado 
Editora: Atual

  Manhã atrapalhada 
Editora: Ediouro

1996  O dia em que um super-herói  
visitou a minha casa 
Editora: Atual

1997  A festa encrencada 
Editora: Ática

  O macaco e a mola 
Editora: Ática

  A foca famosa 
Editora: Ática

  O barulho fantasma 
Editora: Ática

1998  O peru de peruca 
Editora: Ática

  O menino e o muro 
Editora: Ática

  O mistério da lua 
Editora: Ática

  O susto do periquito 
Editora: Ática

1999  A arara cantora 
Editora: Ática

  O pato e o sapo 
Editora: Ática

  A velha, o leão e a onça 
Editora: Record

2000  O caracol viajante 
Editora: Ática

  O macaco medroso 
Editora: Ática

  O sonho da vaca 
Editora: Ática

2001  O galo maluco 
Editora: Ática

  Um palhaço diferente 
Editora: Ática

2007  A onça e a anta 
Editora: Ática

2009  A abelha adomercida 
Editora: Formato

  A menina e o tambor 
Editora: Autêntica

  Um dia, um pássaro 
Editora: Peirópolis

aprendia com a maior facilidade e a professora que me alfabetizou se 

chamava Lili também. O livro trazia lições e leituras; tinha cartazes nas 

paredes com as lições ampliadas, as ilustrações; e umas fichas com 

segmentos de frases que a gente cortava e colava no caderno para 

formar frases. Lembro-me da cor, da textura, do cheiro dessa coisa de 

ficha. Lembro de tudo. Foi uma coisa mara vilhosa. E eu deslanchei. 

Um dia cheguei em casa, com pouco tempo de escola, e estava lendo. 

Minha mãe chorou, ficou emocionada.

O livro de Lili

A primeira coisa: “Eu me chamo Lili, eu comi muito doce. Vocês 

gostam de doce? Eu gosto tanto de doce!”. Ela tinha uma cachorrinha  

que se chamava Suzete. E ela tocava piano e a Suzete a ouvia tocar. 

Quando ela parava, Suzete falava: “Toca, Lili, toca!”. Tinha uma das 

meias, ela falava: “Eu vou calçar as minhas meias. As minhas meias 

são azuis. Ó, que pena! Minha meia tão bonita está furada! Eu não sei 

coser, como há de ser?”.

Mas não consigo lembrar o nome da autora. Eu me lembro de 

tudo do livro, mas não consigo lembrar o nome da autora. Procuro 

esse livro em tudo quanto é sebo, entro na Estante Virtual direto 

para ver se o encontro. E quem tem não passa para a frente de jeito 

nenhum . Foi uma coisa muito emocionante. Nunca vi ninguém tão 

apaixonado pelo livro em que aprendeu a ler quanto o pessoal que 

aprendeu na Lili. É um negócio espantoso!
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tatiana belinky
Um bom observador é capaz de tirar 
ótimas histórias do próprio cotidiano. 
Situações hilárias, curiosas e poéticas 
da vida comum costumam inspirar 
Tatiana Belinky a escrever seus 
engraçados limeriques e seus livros 
infantis. Tatiana também já viveu 
muitas dessas situações inusitadas. 
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Livro, o melhor brinquedo

Comecei a ler com quatro anos, no máximo. Sozinha. Lendo, lendo 

mesmo. Porque antes disso eu tinha uma estante no meu quarto desde  

sempre, desde que nasci. Aliás, hoje sou a vovó dos livros e dou um 

livro já quando nasce. Meu primeiro presente é um livro, para a mamãe  

começar a estante. A vovó dos livros quer assim. Para mim não existia 

brinquedo melhor que livro, até hoje. Meus primeiros livros eram de 

poesia, poemas. Meu pai lia para mim, desde sempre. 

E os poemas que ele lia eram dos bons, não qualquer coisinha. 

Era Púchkin, Goethe, coisas assim. Eles não escreviam para crianças, 

mas alguns poemas serviam. Até hoje me lembro de algumas poe-

sias; alguns poemas saíram publicados aqui, os traduzi de cor, nem 

tinha o original: Di-versos russos; Di-versos alemães; e Di-versos 

hebraicos . Traduzi um poema do Goethe, o do menino com febre. 

É famoso, todo mundo traduziu, como O Corvo , do Edgar Allan Poe, 

todo mundo traduziu, em todas as línguas. Conhecia esse poema no 

original, em alemão, depois em russo e em inglês. Em inglês, foi 

curioso, conheci com aquela cantora negra americana... Não me 

lembro o nome dela. Quando ela esteve aqui, cantou esse. E cantou 

de um jeito tão dramático, tão forte, tive que sair da sala, comecei a 

chorar. E eu não era uma criancinha, era uma moça. Fiquei emocio-

nada com esse poema, me lembrava dele de cor, em alemão, no 

original de Goethe. 
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Primeiro episódio: às vésperas da ascensão de Hitler e em tempos confusos na União Soviética, 

a família Belinky resolveu emigrar para o Brasil. Tatiana tinha apenas dez anos quando chegou 

a São Paulo. Queria aprender português e se filiou à gigantesca biblioteca circulante do Colégio 

Mackenzie. Para sua frustração, a bibliotecária havia determinado que a aluna só poderia ler os 

livros apropriados para uma “mocinha”, os de capa cor-de-rosa. Tatiana, revoltada, pediu 

socorro ao pai, que escreveu um bilhete à bibliotecária, permitindo que sua filha lesse o que 

quisesse, sem restrições. Provavelmente, era a única de sua idade a ter acesso a todos os livros.

Outro episódio: ela conheceu seu noivo debaixo da mesa de um casamento. Era Júlio Gouveia, 

que estava comendo e bebendo escondido quando Tatiana o flagrou. Antes de tudo, antes até 

mesmo de eles serem apresentados, Júlio a pediu em casamento. Uma verdadeira dose de 

romantismo nos tempos tão obscuros da Segunda Guerra Mundial.

E um episódio bem conhecido para quem foi criança na década de 1950: Tatiana e o marido Júlio 

Gouveia se tornam responsáveis pela produção do célebre seriado exibido pela TV Tupi, O Sítio do 

Picapau Amarelo. Esse contato com o universo da literatura infantil permitiu a ela a elaboração de 

colunas sobre o tema em importantes jornais da época.

E de episódio em episódio um bom observador pode imaginar de onde Tatiana Belinky tirou 

tanta imaginação e graça para escrever seus textos infantis e juvenis. O primeiro, de 1985,  

A operação do tio Onofre, já demonstra humor e fluência de sobra. Depois, foi lançando 

tantos, que somam mais de cem. 

A musicalidade de seus textos está sempre em parceria com seu espírito leve. Suas histórias 

divertidas e por vezes espalhafatosas são unicamente imagens do cotidiano captadas e trabalhadas 

por uma boa observadora, que enxergou na sua vida momentos de grande prosa e poesia.

Tatiana Belinky
18/3/1919 – São Petersburgo (Rússia)
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entendesse ou não. E o único bem pessoal que trouxe dos meus 

dez anos foi um livro, que tenho até hoje. Um livro de contos de 

Turgenev – um grande escritor –, chamado Turgenev para crianças. 

Não foram escritos para crianças, mas escolhidos porque podiam 

chegar  às crianças . Traduzi muitos desses contos para o português. 

Alguns deles  eu ficava na máquina traduzindo sem olhar para o livro, 

de tanto  que eu sabia, tinha uma memória ótima. Meu pai fazia exibi-

ção com a minha memória para as visitas. Pegava um livro, escolhia 

um poema, lia uma vez e dizia: “Conta”. Eu recitava direto. Criança 

tem essa memória  chamada memória eidética, que é como memória 

fotográ fica, mas de palavras. Mas isso passa com a infância. Hoje 

não faço isso. E o que decorei de ouvir me lembro até hoje. Marca que 

nem fotografia  mesmo , como um fotograma.

Imigração

Meus pais resolveram emigrar para os Estados Unidos, como todo 

mundo, mas não deu certo. Havia filas de três anos, cotas para 

imigração . Eles pensaram em ir para a Argentina, porque nas Amé-

ricas, depois  dos Estados Unidos... Canadá ninguém pensava; pen-

sava nos Estados Unidos e para baixo, Argentina, que era um país 

civilizado. Todo mundo conhecia a Argentina, pelo menos o tango. 

Mas o Brasil ninguém conhecia. Nem sabia que jeito tinha, que língua 

falava... Ninguém  sabia nada. Mas para a Argentina também existia 

cota de imigração , não de três anos, mas de um ano. 

Há outros pequenos poemas dele que traduzi. Saiu um livro meu 

chamado Caldeirão de poemas, pela Companhia das Letrinhas. São 

poemas – alguns meus – de brincadeira, mas a maior parte traduzida 

do inglês, do russo e do alemão. Coisas para crianças mesmo. Cada 

poema com um ilustrador diferente. A Companhia das Letrinhas 

caprichou . As crianças gostam. Toda criança gosta de poesia. Quem 

disse que não gosta? Gostam de rima, de ritmo; gostam do assunto, 

quando é interessante. Minha neta, que me deu um bisneto, quando 

era pequena, tinha sete anos, me disse: “Tati, livro que não dá pra rir 

não dá pra chorar, não dá pra ter medo, não tem graça”. Elas querem 

emoção, não querem qualquer coisa. Mas gostam de história de terror . 

O que elas mais gostam é isso. É impressionante! Prefiro escrever 

coisas  mais alegres, nonsense, disparates.

Grandes autores em voz alta

Meu pai lia poemas em voz alta e dizia os poemas como um artista, 

que mexia com todo mundo, adultos também. Era artista mesmo. E 

gostava de poesia. Eu me criei com poesias e com literatura. Ele lia a 

Bíblia, Velho Testamento, contava histórias da Bíblia. Lia contos de 

grandes escritores. Grandes escritores! Não era literaturinha, não. Era 

boa literatura mesmo, porque todos escreveram coisas que criança 

pode ouvir. Entende mais, entende menos, mas se acostuma. Comecei 

a entender muito rapidamente, lia tudo o que me caía nas mãos. 

Lia o que meus pais liam, o que meus avós liam... O que achava eu lia, 
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interessante. Sem ler, não ia nem aprender a língua. Porque na es-

colinha, já no terceiro trimestre, era a primeira aluna em português. 

Isso porque eu lia! Lia com fluência. Peguei um livro e o levei para a 

bibliotecária registrar. Ela disse: “Esse não pode”. “Como não pode?!” 

“Não pode, porque não é para você.” “Como não é para mim? Não 

é uma biblioteca circulante?” “É, mas não é para você. É impróprio.” 

“Existem livros impróprios numa biblioteca de escola? O que é impró-

prio?” Não entendi. Já tinha onze anos, onze anos e meio. Ela disse: 

“É impróprio e não é para menina”. Eu disse: “Existem livros mascu li-

 nos e femininos?”. A bibliotecária, ficou irritada e disse: “Ponha esse 

livro de volta. Livros para você são esses aqui”. E me mostrou uma 

estante baixinha. “Ali você pode pegar qualquer coisa.” Fui lá, re-

signada, peguei dois livros. Eram tão femininos, tão de meninas, 

que até as capas eram cor-de-rosa, eu acho. Olhei a capa e lá dizia 

não-sei-o-quê, senhora Leandro Dupret. Eu disse: “Como?! Senhora ?! 

Ela não tem nome?”. Desde quando a autora é senhora? Senhora 

para mim é madame da cozinheira. Fiquei meio escandalizada. Ela 

disse: “Pega esses livros e não se fala mais nisso”. 

Peguei, levei para casa, li e odiei. Nem me lembro mais do que se 

tratava. Queixei-me ao meu pai, porque assunto de livros era com 

ele. Não que minha mãe não lesse muito, mas ela não tinha tempo, 

porque era dentista. Eu disse: “Olha, aconteceu isso. E desse aqui 

não gosto, detesto, não quero. Que faço?”. Papai disse: “Você não 

faz, mas eu faço!”. Sentou e escreveu uma carta em um português 

Um primo do meu pai, primo-irmão, que fugiu para o Brasil com 

uma namorada, à revelia dos pais, e foi parar no Rio de Janeiro, escre-

veu para o meu pai, dizendo: “Venha morar no Brasil. Não tem cota 

de imigração, chamam o imigrante” – naquela época até chamavam – 

“é um país bonito, abençoado por Deus e bonito por natureza. Venha 

pra cá”. Viemos para cá e foi bom. Escapamos dos alemães. Todos  os 

meus primos ficaram lá em Riga. Até suspiro quando me lembro. Eram 

tantos amigos...! Só vieram meus pais. Papai, mamãe, eu e meus dois 

irmãos, menores ainda do que eu. Viemos para São Paulo e nunca  

mais saímos daqui. E fomos estudar no Mackenzie, escola americana 

na época. Eu não falava português ainda, entrei no terceiro ou quarto 

ano primário. Primário para mim era bobagem, sabia tudo aquilo, mas 

precisava aprender português. Fiz dois anos em um semestre , porque 

podia pular. Sabia tudo, lia muito melhor que os outros, e lia fluente-

mente, porque lia livros. Então pulei fora e fui continuar  no Mackenzie  

em outros cursos.

A primeira coisa que fiz, assim que entrei na escola, foi correr à 

biblioteca. E o Mackenzie tem uma biblioteca de três andares, uma 

maravilha de biblioteca. Chispei para lá. Além disso, meus pais se ins-

creveram em duas bibliotecas circulantes: uma russa e outra alemã. 

Entrei  naquela biblioteca enorme, fui direto para uma estante, pro-

curei, procurei, sem falar português, e achei um livro que me pareceu  
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alguns livros da autora
1984 A operação do tio Onofre  
 Ilustrações de Alcy Linares  
 Editora: Ática 

 Medroso! Medroso!  
 Ilustrações de Alcy Linares  
 Editora: Ática 

1986 O caso dos ovos  
 Ilustrações de Luís Camargo  
 Editora: Ática 

1987  A alegre vovó Guida que é um 
bocado distraída  
Ilustrações de Carlos Brito  
Editora: Editora do Brasil 

 Limeriques  
 Ilustrações de Guidacci  
 Editora: FTD 

1988 A história da ursa parda  
 Texto de Aleksandr Sergeevich Pushkin  
 Ilustrações de Semiramis Nery Paterno  
 Editora: Scipione 

 Causos russos: contos de humor  
  Textos de Mikhail Mikailovitch 

Zochtchenko  
Editora: Paulinas 

 O crocodilo e outras histórias  
 Texto de Fiódor Dostoiévski  
 Editora: Scipione 

 Salada russa  
 Editora: Paulinas 

1989 O caso do bolinho  
 Ilustrações de Michio Yamashita  
 Editora: Moderna 

1990 Di-versos russos  
 Editora: Scipione 

1991 Di-versos hebraicos  
 Editora: Scipione 

 O grande rabanete  
 Ilustrações de Leninha Lacerda  
 Editora: Moderna 

1992 A cesta de dona Maricota  
 Ilustrações de Martinez  
 Editora: Paulinas 

1993 A saga de Siegfried  
 Editora: Companhia das Letrinhas 

 Di-versos alemães  
 Editora: Scipione 

2000 Dez sacizinhos  
 Ilustrações de Roberto Weigand  
 Editora: Paulinas 

2001 Chorar é preciso  
 Ilustrações de Graça Lima  
 Editora: Paulus 

 O livro dos disparates  
 Ilustrações de Fernando Luiz  
 Editora: Saraiva 

2002 Acontecências  
 Editora: Dimensão 

 Bregaliques  
 Ilustrações de Cláudio Martins  
 Editora: Paulus 

2003 Brincaliques e quase trava-línguas  
 Ilustrações de Renata Vilanova  
 Editora: Evoluir 

2004 As aparências enganam  
 Ilustrações de Cristina Biazetto  
 Editora: Cortez 

 O livro das tatianices  
 Ilustrações de Laerte  
 Editora: Salamandra 

2006 A torre do Reno  
 Ilustrações de Michele Iacocca; 
 Texto de V. Jukovsky  
 Editora: Global 

 Limeriques da coroa implicante  
 Ilustrações de Elizabeth Teixeira  
 Editora: Paulinas

2007  O cão fantasma 
Editora: Editora 34

  Um caldeirão de poemas, V. 2 
Editora: Companhia das Letrinhas

2008  Um zoológico de papel 
Editora: Noovha América

  Temqueliques 
Editora: Panda Books

  Tamanho não é documento 
Editora: Paulinas

  Sou do contra! 
Editora: Editora do Brasil

2009   O segredo é não ter medo 
Editora: Editora 34
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muito ruim, dizendo: “Minha filha Tatiana está autorizada a retirar 

da biblioteca qualquer livro que ela queira”. Fui triunfalmente para a 

biblioteca com esse bilhete do meu pai. Foi um escândalo. Onde já 

se viu uma fedelha de doze anos poder ler qualquer coisa?! Mas 

a última instância  era o pai, o pátrio poder. Não tinha juiz de meno-

res  bobo para atrapalhar. 

E tirei o que queria, aventura, bons livros. Eram de meninos, de 

homens, não eram de nenhuma senhora Leandro. Tornei-me frequen-

tadora da biblioteca, o que me ajudou a aprender português muito 

depressa. E mesmo na escola davam livros para lermos, livros bons. 

Tanto assim que na escola americana, na última série em que estive 

lá – quarta série, acho –, ganhei um prêmio por ser a primeira em 

português, por estranho que pareça. Ganhei um livro assinado por 

todas as professoras e todas as colegas. Tenho até hoje. O livro: Eurico, 

o presbítero, de Alexandre Herculano. Difícil, português de Portugal 

antigo. E claro que o engoli, li do começo até o fim, e aprendi portu-

guês pra burro. E tenho o livro até hoje. Essa foi a minha experiência 

com a biblioteca . E, de resto, tinha a biblioteca circulante. O primeiro 

dinhei rinho que ganhava, comprava livros. Não comprava sapatos. 

Aliás, fiquei  sem comprar sapatos por dois anos. Nem havia dinheiro. 

Mas para livros tinha.
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ziraldo
Ziraldo não se esquece de  
nenhuma casa de Caratinga,  
de nenhum dos rostos de seus  
vizinhos de infância. Lembra-se 
também das palmeiras-imperiais  
na pracinha da cidade, canções  
de roda, anúncios de rádio,  
as inúmeras brincadeiras  
com que se divertia.
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Cenas de Caratinga

Na Caratinga da minha infância tinha uma praça muito bonita, com 

palmeiras-imperiais que ainda estão lá. A cidade era famosa por essa 

praça. Tinha um jardim feito por um jardineiro escultor: como tudo 

era de fícus, ele esculpia passarinhos e flores com as plantas. Mas era 

sem calçamento, um lamaçal incrível. Eu morava numa rua sem calça-

mento, e o nosso negócio era voltar para casa, pegar uma faca e tirar 

o barro do sapato; depois, botar o sapato na frente do fogão para 

poder secar. 

Tinha também o rio onde a gente nadava, brincava... Eu tinha 

uma brincadeira ótima, “lá vem o marinheiro”: era um cagalhão des-

cendo o rio; a gente abaixava a cabeça e ficava olhando ele passar. Um 

dia o Chapelão saiu com merda na testa. Todo mundo achou graça. 

“Está com merda na testa!’’. Ele morreu de esquistossomose. A minha 

infância foi enterrar amigos de infância, eu tinha um enterro por 

semana . Eu perdi uns dez amigos de infância de esquistossomose, 

entre amigos e conhecidos. Era barriguinha inchada. Era uma pobreza . 

Quando eu vejo Amarcord, de Fellini, penso que aquela história é um 

pouco o começo do fascismo, um pouco antes da Guerra. 
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Não gosta de se recordar do surto de esquistossomose que atingiu quase noventa por cento das 

crianças da cidade e levou embora muitos amigos. A infância de Ziraldo, filho de Zizinha e 

Geraldo, estabeleceu-se na sua memória como em nenhum outro período da sua vida.

Antes de sair para o mundo, olhava para fora de Caratinga através de duas janelas: o rádio e o 

gibi. Ouvia o locutor dando as notícias da Segunda Guerra e depois ia ler o Suplemento Juvenil 

ou o Almanaque do Tico-Tico. Foi misturando política com desenho, tomando gosto pelas duas 

coisas, e logo descobriu a caricatura.

Aprendeu a fazer humor com as personagens e os acontecimentos políticos. Acima de tudo, 

aprendeu a ter um texto conciso e crítico. Levou esse talento para os quadrinhos e bolou 

algumas histórias.

Quando foi morar no Rio de Janeiro, depois de ter prestado tiro de guerra em sua cidade natal, já 

trabalhava com gibi. Na década de 1960 criou A turma do Pererê. A revista passou a vender muito, 

superando outras importantes da época. Decidiu investir na área, desenhou muitos números 

adiantados... Mas o golpe de 1964 modificou sua carreira. A turma do Pererê acabou e Ziraldo foi 

trabalhar no jornal O Pasquim.

Somente em 1969 voltou-se outra vez para o universo infantil. Agora com um livro. Flicts foi 

sua primeira história infantil. O enredo, que narra a trajetória de uma cor em busca de sua 

identidade, se tornou um clássico. Logo o livro foi comentado e elogiado, inclusive por Carlos 

Drummond de Andrade.

Mas, apesar do sucesso, Ziraldo só voltou a escrever outro livro do gênero em 1981, já com o 

fim da ditadura. O menino maluquinho, que saiu às vésperas da Bienal daquele ano, é ainda 

hoje um dos maiores sucessos editoriais entre os livros infantis. Desde então, com livros como 

O bichinho da maçã, Os meninos morenos, entre muitos outros, dedica grande parte de seu 

tempo e arte à literatura para jovens.

Ziraldo Alves Pinto
24/10/1932 – Caratinga (MG)
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Desde sempre quadrinhos

A minha vida era em função de desenhar. Uma coisa curiosa é que eu 

sempre fiz desenho narrativo. Em todos os desenhos eu contava uma 

história, era um narrador gráfico. Eu já comecei desenhando história 

em quadrinhos. Tinha em Caratinga um pintor italiano chamado Mário  

Andena – não sei o que aquele cara pintando daquele jeito foi fazer  lá 

em Caratinga, não consigo imaginar –, e eram bonitas as pinturas 

dele. Ele devia ter sido um aluno de pintura lá na Itália e foi para lá 

fazer não-sei-o-quê. Um dia, a dona Glorinha, que era diretora de um 

grupo escolar, falou com ele que tinha um aluno que desenhava muito  

e tal, e ele tinha visto os meus desenhos. Ele falou para o papai: 

“Manda  ele lá, que eu vou ensinar pintura para ele, eu vi os desenhos 

dele, ele é fora dos padrões e tal”. Papai falou comigo: “Mário Andena  

quer te ensinar pintura”. Eu pensei: “Como é que eu vou explicar para 

papai que eu não quero ser pintor? Ele não vai entender”. “Você foi 

lá?”, ele perguntou. Eu disse: “Não fui”. “Por que você não foi?” 

“Não é isso que eu quero, não, papai...” “E o que você quer?” 

“Eu quero desenhar história em quadrinhos, entendeu?”

Um dia, em 1945, quando eu já tinha doze anos, vi no Diário de 

Notícias uma caricatura do Dutra da eleição. Eu olhei e falei: “É o 

Dutra ! Mas não é o Dutra. Papai, que coisa impressionante, olha, esse 

daqui é o Dutra!” Ele falou: “Pois é, meu filho, isso é caricatura”. E papai 

conhecia Raul Pederneiras, papai conhecia J. Carlos e tal, e me expli-

cou o que era caricatura, e me apareceu com um O Malho,  aquele 

Janelas para o mundo

Eu tinha duas janelas para o mundo: uma, visual; e a outra, auditiva, 

que eram o rádio e o gibi. O quadrinho é uma grande janela para o 

mundo, foi o quadrinho que abriu a minha cabeça para o mundo. Eu 

era também muito atento, acompanhei a Segunda Guerra toda pelo 

rádio. Eu tinha um tio chamado Luís Carvalho, que era inteiramente 

paranoico. Assim que começaram a bombardear os navios brasileiros 

na costa brasileira, ficavam meu pai, meu avô, eu e o tio Luís ouvindo 

o noticiário. 

Eu me lembro direitinho do grande locutor da Rádio Tupi anun-

ciando: “Stalingrado não caiu!”. Ele fazia um comentário político e 

depois dava a notícia, empolgado. Ele disse também: “Terminou a 

guerra!!!”. Quando ele anunciou que Paris tinha caído, meu pai olhou 

para o meu avô, começou a chorar, e falou: “É o fim da civilização!”. 

O meu tio Luís Carvalho dizia: “A guerra está chegando aqui, Geraldo ! 

Nós estamos perdidos!...”, e o meu avô respondia: “Oh, Luís! Olha o 

menino! Pô!”. E meu tio dizia: “Ele tem que saber, ele tem que enten-

der a realidade”. Eu fazia versos: “Do meu peito a própria morte ... 

aquela pátria”, defendendo, doido para ir para a guerra. E eu ainda 

tinha um hino assim: “Amo tanto essa terra, amo tanto meu vasto 

país, que se um dia eu partir para a guerra, eu irei bem contente e 

feliz”. Eu queira participar da guerra de qualquer maneira. Via os 

pracinhas , mas eu já era rapazinho.
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coleção de livros vendidos a prestação contendo tudo o que a juven-

tude precisava aprender. Era um Google para crianças. Tinha também 

todos os contos infantis mais famosos, os contos de Grimm, de 

Andersen , Pinóquio, Lewis Carroll... Tudo, em resumo. Ou eu lia ou 

minha mãe lia para mim. 

Mamãe leu para mim uma história – eu já tinha uns dez anos – 

de uns meninos perdidos num balão, e eu comecei a chorar. Ela disse: 

“Que isso?” Eu disse: “Os meninos longe de casa e...”. “Eu não vou 

ler mais para você, não.” Quando vim para o Rio de Janeiro, com 

quinze anos, comecei a ficar muito preocupado porque estava per-

dendo os gibis. Às vezes passavam-se três, quatro meses, e faltava o 

gibi. Eu tinha que ir à banca comprar. Nessa época conheci um cartu-

nista, Fortuna, que era um ano mais velho que eu, mas ele já era um 

intelectual... Eu já estava lendo Jorge Amado quando cheguei ao Rio, 

mas o Fortuna só falava essas coisas, e eu fiquei envergonhado de 

falar com ele que eu lia gibi. Então comecei a ler também, a ler mais 

intensamente. A gente lia muito, muito, muito... 

É por isso que falo que estudar é muito importante, mas ler é mui-

to mais importante do que estudar, porque eu estudei muito pouco. 

Formei-me em direito, mas estudei muito pouco. No vestibular, depois 

do exame oral, os examinadores diziam: “Você vai ser um advogado 

enganador da humanidade, porque você não sabe nada! Agora, o 

que você enrola... Você vai advogar?”. Eu dizia: “Não pretendo, não. 

Meu pai quer que eu me forme em Direito...”. Quem me perguntava 

jornal de caricatura, e eu só tinha Tico-Tico. E eu comecei adoidado a 

desenhar caricatura de Artur Bernardes, Getúlio Vargas, Dutra, apren-

dendo a fazer o meu Dutra mesmo. Foi quando comecei também a 

imaginar como é que se podia fazer uma piada; contar uma história 

dá para fazer, mas fazer num só quadrinho uma narração era muito 

difícil. E aí comecei a comparar as caricaturas do jornal. Devia ter uns 

doze, treze anos, e desenhava adoidado super-herói. Fiz muitos. E 

desenhava  histórias em quadrinhos. Tinha a turma do Tubi, que era 

um pessoal que tinha ganhado uma lancha; de noite eles foram  dormir  

e deixaram a lancha ligada, e quando acordaram já estavam  na África. 

Atravessaram o Atlântico com um litro de gasolina. Eu fazia muitas 

histórias em quadrinhos. Sobraram poucas, eu tenho uma só, que 

guardo até hoje.

Importante mesmo é a leitura

Meu negócio era mais desenhar do que ler. Meu pai era assinante 

de um jornal chamado Lar Católico, que tinha muito anúncio de livri-

nhos. Ele pedia pelo reembolso. Eram histórias religiosas de bons 

exemplos, essas coisas assim. Lembro-me de um livro chamado  

O mágico , de um autor chamado Clemente Luz. Vinha também Mon-

teiro Lobato, Viriato Correa, Ofélia Fontes... Lembro-me de O patinho 

feio, da Melhoramentos, e do Thesouro da juventude, que era uma 
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alguns livros do autor
1969 Flicts  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1979 O planeta lilás  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1980 A bela borboleta  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

 O menino maluquinho  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1982 Bichinho da maçã  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1983 Pelegrino e Petrônio  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1985 A história de dois amores  
 Texto de Carlos Drummond de Andrade  
 Ilustrações de Ziraldo  
 Editora: Melhoramentos 

1994 A turma do Pererê  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1995 Uma professora muito maluquinha  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

1996 Um, dois, feijão com arroz  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

2001 Rolando de rir  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos 

 2002 Os segredos da mãe Docelina  
 Ilustrações do autor  
 Editora: Melhoramentos

2003    O ABZ do Ziraldo 
Editora: Melhoramentos

  Menino e seu amigo 
Editora: Melhoramentos

2004  Este mundo es un balón 
Editora: Melhoramentos

2005   A turma do Pererê: nós versus nós 
Editora: Positivo

  Pif Paf: quarenta anos depois 
Autor: Ziraldo, Claudius, Millor 
Editora: Argumento

 2006  Diário da Julieta: as histórias mais 
secretas da menina maluquinha 
Editora: Globo

  A menina que não era maluquinha:  
e outras histórias 
Editora: Melhoramentos

  25 anos do menino maluquinho 
Editora: Globo

  Curta o menino maluquinho: em 
histórias rapidinhas 
Editora: Globo

  Maluquinho por futebol 
Editora: Globo

  Jeremias, o Bom 
Editora: Melhoramentos

2007  Curta o menino maluquinho 2 
Editora: Globo

  Menina das estrelas 
Editora: Melhoramentos

  Maluquinho por arte 
Editora: Globo

  Curta o menino maluquinho 3 
Editora: Globo

  Turma do Pererê: coisas do coração 
Editora: Globo

2008  Almanaque maluquinho:  
bocão e os bichos 
Editora: Globo

  Diário da Julieta 2 
Editora: Globo

  Almanaque maluquinho:  
pra que dinheiro? 
Editora: Globo

  Almanaque maluquinho:  
viagens da Carolina 
Editora: Globo

  Almanaque maluquinho:  
Shirley Valéria tá na moda 
Editora: Globo

  Almanaque maluquinho:  
Julieta no mundo da culinária 
Editora: Globo

  Almanaque maluquinho:  
o Japão dos brasileiros 
Editora: Globo

  O namorado da fada ou  
o menino do planeta urano 
Editora: Melhoramentos

  Coisas de menina:  
histórias que revelam o que é  
ser menina maluquinha 
Editora: Globo

2009  Ziraldo em cartaz 
Editora: Senac

  Almanaque maluquinho:  
o som da turma 
Editora: Globo

era o pai do Amílcar de Castro, o escultor. “Você me promete que 

não vai advogar? Se você me promete, eu vou te passar, mas, se você 

não me promete, eu não vou passar, não; vou dar um pau em você.” 

Eu me formei em Direito só escrevendo. “Eu não estudei isso, não 

estou  muito certo, mas pela lógica é o seguinte pá-pá-pá...” Eu 

frequentava muito pouco a aula. “Ziraldo, rapaz, vem cá, vamos 

 conversar: dá uma estudadinha, cara...” Eu lia desde menino, então 

eu tinha uma lógica, um raciocínio, formava as frases direito, entendia 

o que estava lendo. Lia uma vez só e fazia provas. Tem que ensinar 

para as crianças que, quando se lê e se escreve como quem respira, 

sobra muito mais tempo para brincar. Porque você lê e entende logo, 

e não fica dizendo: “Mamãe, lê para mim que eu não entendi”. Não 

tem esse negócio de ler para mim que eu não entendi. 






