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O manual Flipinha é uma realização da Associação Casa Azul. 
A Casa Azul é uma organização da sociedade civil  
de interesse público que desenvolve projetos nas  
áreas de arquitetura, urbanismo, educação e cultura. 
A Flip, os projetos educativos permanentes – Flipinha, 
FlipZona e Biblioteca Casa Azul – e o Museu do Território 
de Paraty são algumas de suas experiências que poten-
cializam importantes transformações no território.
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visão particular sobre a história. 
Sendo assim, a interação entre os dois 
códigos é fundamental, pois desse 
encontro surgem novas leituras. 

Mais uma vez, todos os autores foram 
entrevistados a respeito de sua vida 
e obra. A ideia de criar um desafio 
entre os autores foi o grande trunfo 
da edição passada e se mantém 
este ano, um pouco reformulada. 

O desafio agora foi pensado como uma 
espécie de amigo oculto literário. Brin-
camos com os autores como se cada 
um tivesse sorteado o livro de outro 
participante da Flipinha 2016. A partir 
do título sorteado, o autor deveria 
criar o que desejasse: uma pequena 
narrativa, um poema, uma foto, 
um vídeo, uma cena ou ilustração, 
enfim, o que o título lhe inspirasse.

E assim foi feito. Cada um recebeu 
um título, sem saber mais nada: nem 
mesmo o nome de quem escreveu 
ou ilustrou a história, ou a editora.

A ideia é mostrar aos educadores 
que, a partir de um mesmo título, 
podemos criar coisas muito dife-
rentes. Nossa intenção também 
foi apontar que cada artista cria a 
partir de seu olhar sobre o mundo. 

Os professores, como mediadores  
de leitura que são, poderão perceber 
cada vez mais que cada aluno/leitor  
lê e interpreta a partir de suas leituras 
e sua bagagem de vida e cultura.

Este manual traz diversas possi-
bilidades de conhecer os autores, 
suas obras e a forma de cada um 
se expressar artisticamente. Mas 
não se esqueça: você é a pessoa 
que mais conhece seus alunos e 
sabe que caminhos trilhar para 
envolvê-los com os livros. 

Eis aqui uma oportunidade para 
professores e alunos se emocionarem 
e vivenciarem histórias. O ponto 
de partida são sempre os livros, a 
leitura e o encantamento, mas o 
ponto de chegada é imprevisível. Só 
a imaginação é capaz de saber. 

Anna Claudia Ramos e Verônica Lessa 
Atelier Vila das Artes 
Concepção e produção  
de conteúdo do manual

Querido professor,

O Manual Flipinha é uma impor-
tante ferramenta para a formação 
de leitura continuada dos educa-
dores e alunos de Paraty. 

Nossa proposta é abordar a literatura 
de forma atraente e diferenciada. 
Instigar a leitura e a vontade de 
mergulhar nas obras, despertando 
novas manifestações artísticas, é o 
sonho que está na base deste projeto.

A concepção e produção do 
Manual assume uma perspec-
tiva inovadora, aproximando o 
autor de seus leitores, sejam eles 
crianças, jovens ou professores.

Nossas propostas não são receitas 
de bolo. São um convite para que 
você, leitor e mediador de leitura, 
trabalhe a obra literária sob aspectos 
e olhares diversos. Sabemos que a 
literatura voltada a crianças e jovens 
precisa considerar a interação entre 
textos e imagens. O autor do texto 
muitas vezes não é o criador das 
imagens, e cada um apresenta sua 

Apresentando o manual 2016
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Quando criança, você criava histó-
rias com seu irmão para animar  
as brincadeiras. Estudou em escolas 
americanas e sempre teve acesso 
à literatura. Quando surgiu sua 
paixão pelos livros e pela leitura? 
Eu acredito que toda criança cria 
histórias em suas brincadeiras. Seja  
a final intergalática da corrida  
de carrinhos de ferro ou o passeio  
da boneca. Há sempre uma narrativa  
na cabeça de quem brinca. O que  
digo nas palestras é que ainda não 
parei de brincar e de criar histórias. 
A diferença é que a brincadeira 
ficou mais séria e disciplinada.

Gosto de ler desde pequeno. Apesar  
da biblioteca volumosa em casa,  
não tínhamos tantos livros infantoju-
venis, por isso reli os meus um monte  
de vezes. O mesmo acontecia com  
as histórias da Coleção Disquinho.  
Mas a paixão pela leitura ficou explí-
cita na descoberta de três coleções 
literárias. A primeira foi Asterix. A 
segunda foram os livros de bangue-
-bangue do meu pai. Ele devia ter uns 
cinquenta, todos comprados em bancas 
de jornal. A terceira foi a coleção da 
Turma do Posto Quatro, do Helio do 
Soveral, publicada pela Ediouro. 

Você fez Direito, exerceu  
a profissão, e só nos últimos oito 
anos passou a se dedicar à carreira  
de escritor. O que despertou  
em você a vontade de trabalhar 
com literatura infantil e juvenil?
Foi uma combinação de aconteci-
mentos. Uma vez fiz um senhor  
de quase oitenta anos chorar.  
Eu trabalhava no setor jurídico  
de uma seguradora e precisava  
cobrar uma dívida. Fiquei arrasado. 
Larguei o Direito pouco depois.  
Antes disso conheci a Cris Alhadeff,  
que tinha se formado em Desenho 
Industrial, e resolvemos que um dia 
trabalharíamos juntos. Eu escrevia 
desde sempre, e ela tinha um traço 
lindo. Uma entrevista na TV com  
a Mary e o Eliardo França provocou 
meus primeiros textos infantis.  
Um livro publicado por um amigo 
fez crescer a vontade. A chegada dos 
nossos filhos nos fez tentar. Deu certo. 

Assim como você, o escritor  
Manoel de Barros também fez 
direito antes de se tornar escritor.  
É dele a frase: “Um livro para 
criança não deve ser escrito para 
criança”. Você usa diferentes 
estratégias de leitura nos seus 
livros, seja contando uma história 
de trás para frente, pulando 
páginas etc. Você acredita que 
essas provocações podem atrair 
ou conquistar novos leitores?  
Imagino que atraiam novos leitores, 
mas acredita que eu não penso  
nisso? Escrever é contar histórias,  
e eu gosto de contar as minhas  
de formas diferentes. Tento me  
surpreender a cada obra. Experimentar. 
Trabalhar diversas narrativas. Na litera-
tura infantil e juvenil, a criatividade  
é fundamental para fazer a mágica 
acontecer. Sem ela, o livro não seduz. 
Claro que essa criatividade não está 
só na narrativa, mas também na 
história, nos personagens, na trama.

Eu entendo aonde Manoel de Barros 
quis chegar, mas discordo da frase. 
Um livro para crianças deve ser bem 
escrito para crianças. Tem que haver 
uma trama interessante. Tem que  
haver ganchos e surpresas. Devem  
ser evitadas as lições explícitas  
e os diminutivos desnecessários.  

Alexandre de 
Castro Gomes

Escritor e presidente 
da Associação de Escri-
tores e Ilustradores de 
Literatura Infantil e 
Juvenil (AEILIJ). Alguns 
dos seus títulos foram 
selecionados para os 
programas de compras 
governamentais.

alexandredecastro 
gomes.blogspot.com.br

A criança está entre os leitores  
mais exigentes. Recentemente ouvi  
do professor de literatura infantil  
da Universidade de Cardiff, Peter Hunt, 
que “o livro julga o leitor na litera-
tura adulta. ‘Não gosta de Shakes-
peare? É um ignorante!’. Na literatura 
infantil é o leitor que julga o livro.”

Não os conquistaremos com livrinhos 
para criancinhas e sim com bons livros 
de literatura infantil. Existe uma dife-
rença enorme entre uma coisa e outra.

Você tem uma oficina para crianças 
com o tema “Quero ser autor”  
e criou o site “Era uma vez”  
para autores iniciantes. Você acre-
dita que aproximar o leitor do autor 
incentiva o hábito da leitura? 
Acredito. Se essa aproximação for 
agradável. O autor pode compartilhar 
experiências do ofício. Conversar sobre 
leituras. Mostrar que tem interesses 
em comum e que sua vida não é tão 

diferente da dos leitores. “Sou um  
cara bacana, parecido com vocês, 
e gosto muito de ler. Adorei Harry 
Potter, torço pelo Flamengo e sou  
fã dos Simpsons.”Por outro lado,  
não adianta colocar trezentas crianças 
em um auditório para ouvir um autor 
tímido ler um trecho de um livro cujo 
tema não seja interessante para eles. 

Você trabalha ainda com criação 
de sites para empresas. De 
que maneira as novas tecnolo-
gias podem formar leitores? 
Trabalhei com a criação de sites  
para empresas e artistas do meio 
musical por mais de dez anos.  
Hoje ainda mexo com uma coisa  
ou outra, mas é raro. Minha energia 
está focada em escrever, dar palestras, 
oficinas literárias e administrar  
a AEILIJ (Associação de Escritores  
e Ilustradores de Literatura Infantil 
e Juvenil), da qual sou presidente. 

Essa questão da tecnologia com  
a leitura é ainda um dilema. Boa  
parte dos americanos adultos  
já utiliza leitores digitais, embora  
a literatura infantil digital ainda  
não tenha uma venda significativa. 
No entanto, não podemos esquecer 
que as crianças de hoje ganham seus 
tablets cada vez mais cedo. Estão 
crescendo de olho nas telinhas. Não 
duvido que daqui a uma ou duas 
gerações a leitura em tela será bem 
mais comum do que imaginamos.

A tecnologia pode ser uma ferramenta 
na formação de leitores mas, sem  
uma política pública de incentivo 
à leitura que respeite os direitos 
dos autores, não valerá de nada. 

A bola ou  
a menina? 
Alexandre de 
Castro Gomes 
il. Sergio Magno 
Editora  
Melhoramentos

Folclore  
de chuteiras 
Alexandre de 
Castro Gomes
il. Visca 
Editora Peirópolis

O menino  
que colecionava 
guarda-chuvas 
Alexandre de 
Castro Gomes 
il. Bruna Assis
Editora Globo

História a  
`quatro patas 
Alexandre de 
Castro Gomes 
il. Jótah 
Editora FTD
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Aline Abreu A menina Aline desenhava  
nas paredes da sala de casa? 
Eu brincava muito, e as brincadeiras 
de rua foram muito importantes, mas 
na maior parte do tempo eu era uma 
criança bem quieta e ficava muitas 
horas no quintal cutucando a terra, 
brincando com (ou infernizando) as 
formigas. Ficava muito tempo na rede, 
imaginando. Eu tive um par de pernas 
de pau e passava horas andando pra 
lá e pra cá. Hoje sei que a formação 
de artes plásticas não teria feito tanto 
sentido sem as minhas experiências 
na rua e no quintal. Como artista, me 
reconheço naquela menina do quintal, 
no tipo de história que quero contar, 
nos meus interesses como artista  
e pesquisadora. Mais do que habitar  

o mundo das imagens ficou claro 
que eu habitaria o mundo da imagi-
nação. Me interessava por tudo que 
era expressão artística. Eu desenhava 
muito quando criança, mas meu  
sonho era ser escritora. Apesar  
do sonho de ser escritora, a escola 
teve uma influência bastante forte 
para que eu escolhesse estudar artes 
visuais. Durante o ensino médio  
e na faculdade, estava decidida  
a ser pintora, mas fui percebendo 
como minhas pinturas eram narra-
tivas. Na verdade, já eram ilustrações 
de histórias que eu imaginava. 

Em seus projetos auto-
rais, quem nasce primeiro: 
o texto ou a imagem? 
Não existe regra. Às vezes penso  
numa imagem e a partir dela nasce 
uma narrativa verbal, depois retorno  
às imagens. Às vezes é uma frase  
ou um pequeno conto que surge  
e me sugere imagens. Como se  
uma única imagem concentrada  
possa ir se abrindo em outras (verbais  
ou visuais) ou um conto muito curto 
surja e possa ser contado dizendo  
e mostrando, na palavra e na imagem. 
O movimento é de vai e volta entre 
palavras e imagens, tanto na criação 
quanto na leitura. Foi exatamente a 
percepção desse processo de criação, 
que se repete no relato de muitos 
artistas, que me levou a querer estudar 
e entender as relações entre as lingua-
gens. Acredito que o fato de não 
existir uma ordem no momento da 
criação da narrativa feita de palavras  
e imagens é a principal evidência  
de que essas linguagens não se sobre-
põem uma à outra, elas trabalham 

juntas para dar corpo a uma ideia,  
a uma história específica. É essa 
história que vai definir se deverá  
ser contada mais por palavras  
ou mais por imagens.

Imagens são essencialmente mais 
abertas. É possível pensar em muitas 
palavras para contar verbalmente 
(ainda que mentalmente) um livro 
de imagens. E as narrativas nunca se 
repetirão. A palavra é mais específica  
e dirige com maior precisão o sentido 
do que se perceberá na obra. Claro 
que a palavra também pode ser 
aberta, mas então a narrativa exige 
habilidades de leitura mais avan-
çadas. A beleza de criar livros com 
palavras e imagens está em não 
precisar reduzir a expressão em 
favor da comunicação com o leitor. 

Você ministra oficinas sobre  
ilustração e escrita. Esse olhar 
da obra como um todo ajuda 
na criação dos seus projetos? 
Ter uma visão geral da obra é essen-
cial. Vim redescobrindo o meu ofício 
nos últimos três ou quatro anos graças 
à vontade de entender o livro como 
forma de expressão artística que 
articula várias linguagens. As inte-
rações palavra-imagem-design não 

Escritora, ilustradora e 
uma das coordenadoras 
do Espaço das Três, cole-
tivo que promove cursos 
de formação e encontros 
sobre escrita, ilustração, 
design e edição de livros. 

alineabreu.com.br

Cada família é de 
um jeito 
Aline Abreu
il. Aline Abreu 
Editora DCL

Cheirinho de talco 
Aline Abreu
il. Aline Abreu 
Editora Autêntica

Este não é o 
presente que eu 
pedi! 
Aline Abreu 
il. Aline Abreu
Editora  
Melhoramentos

Menina  
amarrotada 
Aline Abreu 
il. Aline Abreu 
Editora Jujuba

podem ser ignoradas, ainda que eu 
seja autora de uma só das partes. Há 
várias dificuldades para que aconteça 
uma integração entre os criadores que 
dominam uma ou outra linguagem,  
e projetos que pedem mais ou menos 
troca entre as partes envolvidas, mas, 
no geral, acredito que os projetos  
que se diferenciam em qualidade  
são aqueles em que não há soma 
de partes inteiras, mas nos quais 
fica muito difícil imaginar a história 
contada de outra forma. Acho que, 
no caso de um escritor que não 
desenha, ele não deveria deixar de 
estudar um pouco dos funcionamentos 
da imagem e do design. Porque ele 
não está criando um roteiro ou uma 
peça, está criando um texto para um 
objeto específico, e a forma do objeto 
influenciará fortemente a leitura do 
texto. Esse olhar mais amplo modifica 
muito a criação porque considero  
as linguagens com valores equivalentes 
e, conforme o que quero dizer ou 
mostrar, vou imprimir protagonismo 
à imagem ou à palavra, ou ainda ao 
espaço. Tudo está a favor da expressão 
e da comunicação de uma ideia.

Para você, quais os principais  
desafios que os professores 
enfrentam na formação  
do leitor nos dias de hoje?
São muitos os desafios. Como mãe 
de um menino de sete anos, percebo 
os perigos de um grande prazer ser 
transformado em obrigação pelas 
pressões escolares. Também me inco-
modo com um senso comum de que 
as crianças podem ser classificadas 
em faixas etárias e que seja possível 
saber o que uma criança de sete ou 
dez anos gosta de ler. Crianças não 
são iguais, e não se pode esperar que 
todas gostem de um determinado livro 
porque ele é considerado adequado 
à sua faixa etária. Os professores 

precisam arriscar, experimentar. E se 
um determinado livro não funciona 
não quer dizer que seja um livro ruim. 
O mais provável é que não seja o livro 
certo para aquela criança naquele 
momento. Só isso. Valorizo acima 
de tudo a autonomia da criança na 
escolha de suas leituras e para isso é 
preciso que se trabalhe antes de mais 
nada a intimidade com o livro. Não 
dá pra contar com a curiosidade da 
criança se ela não tiver acesso a livros. 
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Ana Luísa Lacombe Você nasceu numa família de 
leitores. E, nas férias, costumava 
ouvir as histórias contadas pelos 
seus avós. O livro e as histórias, 
para você, sempre vieram abraçadas 
pelo afeto. Que tipo de leitura 
encantava a Ana Luisa menina?
Quem contava histórias era minha 
mãe. Contava histórias sobre a avó 
dela, minha bisavó, e as histórias  
que essa avó contava para ela. Eu 
amava Monteiro Lobato, que ouvi  
pela boca de minha mãe e depois 
lendo sozinha. Gostava de Condessa  
de Ségur (Os desastres de Sofia, 
Meninas exemplares, As férias). No 
colégio fui apresentada a Fernanda 
Lopes de Almeida e sua A Fada que 
tinha ideias, e Lygia Bojunga Nunes  
em Os colegas. Amei as autoras  
e os livros. Teve uma fase de Agatha 
Christie e Arsène Lupin e depois  
uma fase de gibis como Tintin,  
Asterix, MAD. Vidrei depois em 
Fernando Sabino. Depois veio 
o teatro, e as peças da Maria 
Clara Machado passaram a ser 
minhas leituras prediletas. 

Uma das suas avós era pintora  
e costureira. Você disse em  
uma entrevista que ela, enquanto 
costurava, contava histórias.  
Foi na infância que seu olhar foi 
direcionado para o trabalho como 
figurinista e contadora de histó-
rias? Teve influência familiar?
Sem dúvida! Minha avó, mãe de minha 
mãe, ainda viva e com 96 anos muito 
ativos, costurava, bordava e tricotava. 
Ela me contava histórias da família, 
da sua infância, da infância de minha 
mãe. Enquanto ela trabalhava, eu 
pegava linha e agulha e aprendia  
o que ela fazia e ouvia. Aí ela voltou  
a pintar, incentivada pela família.  
Era uma coisa que fazia antes  
de se casar e havia largado para criar  
os filhos e acompanhar meu avô  
nas mudanças de base (ele era militar). 
Quando ela fez 54 anos, a família deu 
a ela material de pintura e telas,  
e ela passou a preferir os pinceis.  
Eu a admiro muito. Com certeza, ela  
e minha outra avó, mãe de meu pai, 
que me ensinou o crochê, me inspi-
raram a criar figurinos para teatro. 

Contadora de histórias foi uma deri-
vação da atriz que sempre fui. Desde 
pequena, fazíamos teatro em família. 
Primos. Minha mãe comandava  
e ensaiávamos todo ano uma  
peça para o Natal. Eu AMAVA!  
Fiz cursos de teatro na escola  
com Ilo Krugli e depois Tablado, 
com a própria Maria Clara Machado, 
e acabei me tornando atriz. 

Vi uma contadora de histórias se apre-
sentando, já era atriz há muitos anos, 
e me dei conta de que a experiência 
que eu tinha vivido com minha mãe 
contando histórias poderia se tornar 
uma forma de expressão artística. 
Me encontrei nessa linguagem.

“Quem conta história, cria  
um instante de partilha, segreda  
os mistérios da alma e faz surgir 
no céu uma estrela”. Essa frase, 
de Joana Cavalcanti, mostra quão 
importante é compartilhar leituras. 
Você acredita que a leitura compar-
tilhada é uma arma importante para 
“encantar” crianças e jovens que 
não possuem o hábito de leitura, 
ou se afastaram dos livros em 
função de outros estímulos, como 
a internet? Em sua opinião, a arte 
de contar histórias forma leitor?
Sem dúvida nenhuma. Acho que  
eu e meu irmão nos tornamos 
leitores contumazes graças às histó-
rias que ouvíamos desde pequenos, 
às recomendações de livros que 
nossos pais e avós faziam, a vê-los 
sempre com livros nas mãos.

Tive a oportunidade de trabalhar  
pelo período de dois anos no escolar 
da AACD (Associação de Assistência  
à Criança com Deficiência) e ter a 
prova do poder das histórias. Crianças 
com paralisia cerebral e com muitas 
dificuldades de aprendizagem. Eu 
narrava semanalmente histórias para 
quatro grupos de crianças de cinco a 
quinze anos. Eles se envolveram de tal 
forma que passaram a querer livros 
novos, ficaram sócios de bibliotecas 
municipais, pediam aos pais para 
contarem histórias à noite. As mães 
se contagiaram e passaram a levá-
-los para assistir outros contadores 
de histórias. As histórias viraram um 
tema superimportante para eles.

Atriz, figurinista,  
aderecista, contadora  
de histórias, produtora  
e escritora. Em 2002, 
inicia sua pesquisa  
sobre a arte de contar  
histórias, fazendo  
cursos, participando  
de seminários, estudando  
e exercitando esta nova 
vertente artística.

fazeconta.art.br

A árvore de 
Tamoromu 
Ana Luísa 
Lacombe 
il. Fernando Vilela 
Editora Formato/
Saraiva

Quanta história 
numa história 
Ana Luísa 
Lacombe 
Realizações 
Editora

Teia de 
experiências 
Ana Luísa 
Lacombe 
Editora Sistema 
Municipal  
de Bibliotecas

Pedalando, 
pedalendo, 
pedalindo! 
Ana Luísa 
Lacombe 
il. Ivo Minkovicius 
Editora Rolimã

Na volta das férias, fui recebida pelo 
João, que me anunciou que tinha uma 
surpresa: ele havia aprendido a ler.  
Me disse que na casa dele agora  
os papéis tinham se invertido. Agora 
era ele quem lia histórias para a mãe. 

Você fez magistério. A música  
e o teatro também estão presentes 
na sua formação profissional.  
Todos esses ingredientes  
certamente ajudam você na arte  
de contar histórias e encantar 
leitores de todas as idades.  
Em sua opinião, qual o maior 
desafio dos professores, nos dias 
de hoje, na formação do leitor?
Em primeiro lugar, o professor tem 
que gostar de ler. Se ele não gostar, 
não conseguirá incentivar ninguém. 
Conhecer as histórias com as quais 
pretende trabalhar também. Lê-las 
antes em voz alta, em casa. Preparar  
a leitura em sala de aula. Criar um 
clima bacana. Incentivar os alunos 
para que eles preparem trechos  
de leitura para apresentar ao grupo. 
Leituras partilhadas são uma ótima 
maneira de incentivar a todos. 
Conversar sobre o que se lê, fazer 
analogias com as coisas do presente, 
com a vida de cada um. Evocar as 
imagens que a história traz através  
de desenhos e trabalhos plás-
ticos. Buscar músicas que possam 
dialogar com aquela história. 
Se não souber cantar ou tocar 
instrumento, pode trazer uma 
gravação. Professor e alunos podem 
cantar junto com a gravação.
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Angela-Lago Você diz que “a ilustração  
ultrapassa a temporalidade  
e a espacialização da palavra”. 
Em seus projetos autorais, 
quem nasce primeiro: o texto 
ou a imagem? Na sua opinião, 
qual a principal diferença entre 
esses dois tipos de narrativa?
Varia tanto... E cada vez é de um jeito. 
Quando é impossível escrever, então 
desenho um livro sem palavras. Poucas 
vezes palavras e desenhos nascem 
juntos. Um deles vem na frente  
e atiça o outro. A diferença entre  
o texto e o desenho? Cada linguagem 
tem sua maneira de ser, suas matérias  
e vocabulários, técnicas próprias. Por 
isso, nunca falam a mesma coisa, a não 
ser que você consiga uma linguagem 
completamente chapada, chavão.

Só o lugar-comum pode ser comum, 
narrar de forma igual a mesma 
história no texto e no desenho.

Escritora e ilustradora, 
seu livro Cena de Rua 
foi premiado na França 
e na Bienal de Bratislava 
e publicado no México, 
nos EUA e no Brasil. 
Vários de seus livros 
foram publicados em 
outros países. Também 
ilustrou livros de autores 
nacionais e estrangeiros.

angela-lago.net.br

Sua história com os livros começou 
muito cedo. Quando criança, sua 
mãe lia pra você à noite e a leitura 
virou sinônimo de afeto. Aos sete 
anos, você já escrevia e ilustrava 
poemas. Você tem uma frase  
muito bonita que diz: “O livro  
era um lugar onde valia a pena  
entrar”. Como era essa relação  
da Angela menina com a leitura?
Os livros eram também um esconderijo 
para uma menina tímida. E ao mesmo 
tempo uma janela, na verdade uma 
porta que me abriu e empurrou  
para a vida. Afinal os contos de 
fada me fizeram acreditar que 
vale a pena ser corajosa.

João felizardo -  
o rei dos negócios
Algela-Lago 
Editora  
Cosac Naify

Sete histórias 
para sacudir  
o esqueleto 
Algela-Lago 
Editora Cia.  
das Letrinnhas

O caderno  
do jardineiro 
Algela-Lago 
SM Edições

Psiquê 
Algela-Lago 
Editora  
Cosac Naify

Você é uma artista que lida com 
a magia da linguagem e das 
imagens, com a poesia, com as 
entrelinhas. Você acredita que 
essa riqueza na narrativa é fruto 
de sua formação múltipla e das 
andanças pelo mundo? Ou do 
tempo que você reserva para a 
observação, como gosta de dizer?
Que bom que você vê assim meu 
trabalho! Para todos nós, a vivência – 
no mundo exterior e na solidão  
do mundo interior – é a matéria 
prima, não é? Importa ainda o 
tempo permitido para a gestação, 
e também, depois, o tempo para 
lamber a cria. São tempos sobre os 
quais não temos muito domínio. 

Você usa diferentes técnicas  
em seus trabalhos de ilustração, 
como a colagem, a fotografia,  
bico de pena... Você acredita  
que essa mistura deixa suas  
ilustrações mais próximas do leitor?
Não sei. Sei que cada vez que começo 
um trabalho, começo tudo de novo. 
Se vou ilustrar um texto que não 
é meu, passo um tempo enorme 
procurando uma maneira, um estilo, 
que rime, que brinque melhor com 
aquele texto. Talvez acredite que 
isso é necessário para um casa-
mento feliz. Talvez assim procure 
cativar o leitor para o livro como 
um todo, texto e ilustração juntos. 
Ou quem sabe é só essa maneira de 
ser minha, meio andarilha. Sempre 
mudando, de cá para lá, em tudo.

Em seu site, você utiliza novas 
tecnologias, aliadas às imagens, 
para auxiliar o leitor iniciante na 
alfabetização. Para você, quais os 
principais desafios que os profes-
sores enfrentam na formação do 
leitor nos dias de hoje? As novas 
tecnologias podem ajudar?
Vejo as novas tecnologias como aliadas 
importantes na formação de novos 
leitores. Eles já estão se formando. 
Teremos que correr atrás de novas 
autorias para as novas mídias.
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Blandina Franco  
e José Carlos Lollo

Blandina, você descobriu que  
queria escrever para crianças 
quando tinha quase quarenta anos.  
Já o Lollo sempre trabalhou com 
a imagem, como diretor de arte 
de várias agências de publicidade 
do país. O que atraiu vocês para 
se dedicarem profissionalmente 
à literatura infantil e juvenil?
(Blandina) Nós sempre adoramos 
inventar histórias. Fazíamos isso  
por brincadeira e um dia fizemos  
um livro juntos enquanto namorá-
vamos. Depois fizemos outro  
e outro, sempre de brincadeira  
e sempre pensando em “um dia” 
mandar pra uma editora e ver  
o que aconteceria, até que esse  
dia chegou quando fomos visitados  
por uma agente, a Leda Cintra,  
que estava à procura de obras  
de meu pai, Jorge Andrade, e nos 
perguntou, meio que de brincadeira, 
se a gente também não tinha algum 
trabalho nosso. A gente tinha, mostrou 
pra ela e resolvemos mandar também 
pra algumas outras editoras. Assim, 
a Leda e a Julia, da Companhia das 
Letrinhas, deram o primeiro empurrão 
e compraram nossos primeiros livros.

(Lollo) Eu comecei bem, fui convidado 
pela Adriana Falcão pra diagramar  
e ilustrar o Luna Clara e Apolo Onze. 
Na sequência, fiz algumas ilustra-
ções para a editora Moderna e acabei 
reilustrando o Era uma vez um tirano, 
da Ana Maria Machado. Eu gostava, 
mas não imaginava uma carreira nesse 
mercado. Até conhecer a Blandina.

Ela é escritora, ele, 
ilustrador e diretor de 
arte. A dupla produziu 
nos últimos cinco anos 
mais de trinta livros. 

Como a menina Blandina  
e o menino Lollo descobriram 
os livros e a literatura?
(Blandina) Livros sempre estiveram 
presentes em minha vida desde muito 
pequena. Quando eu era criança,  
os videogames não existiam, e as férias 
eram vividas sem nenhuma TV ligada. 
A gente costumava passar o mês  
de julho inteiro na fazenda de minha  
avó, e acho que foi lá que descobri  
o quanto os livros eram bons  
companheiros, principalmente  
nos dias de chuva, quando o ovo  
pra Santa Clara não clareava o tempo. 

(Lollo) O primeiro livro que eu li  
e gostei muito foi Memórias de  
um Cabo de Vassoura, do Orígenes 
Lessa, uma edição de bolso da Coleção 
Calouro. Ao contrário da Blandina,  
os livros não eram muito presentes  
na minha infância, a biblioteca  
de casa era uma estante bem pequena  
com livros de escola e umas duas  
ou três enciclopédias. Mas tinha  
a biblioteca da escola com a coleção 
completa dos Clássicos da Literatura 
Juvenil, da editora Abril. Ali descobri 
H. G. Wells, Jack London, Júlio Verne, 
e li Dom Quixote (recontado pelo 
Orígenes Lessa) umas duas vezes. 

A caraminhola 
da minhoca
Blandina Franco e 
José Carlos Lollo 
Editora Cia. 
das Letrinhas

O coiso estranho 
Blandina Franco e 
José Carlos Lollo 
Editora Cia. 
das Letrinhas

Quem soltou  
o pum? 
Blandina Franco e 
José Carlos Lollo 
Editora Cia. 
das Letrinhas

Soltei o pum 
na escola
Blandina Franco e 
José Carlos Lollo 
Editora Cia. 
das Letrinhas

Atualmente, vocês têm muitos 
projetos autorais em parceria.  
Como se dá esse processo  
criativo? Primeiro nasce o texto? 
A imagem? Ou uma boa história?
(Blandina) Não existe uma regra,  
cada livro nasce de um jeito, mas  
acho que sempre nasce de uma ideia,  
às vezes boba, que um de nós tem  
e não tem vergonha de contar  
pro outro. Algumas vezes eu escrevo  
a história e mostro pro Lollo,  
pra ele ver se gosta, outras vezes  
ele me manda todas as ilustrações  
e me diz: “Pronto! Já ilustrei o livro, 
agora escreve!” e teve até uma vez 
que ele me mandou uma capa feita 
com titulo e nosso nome de autor 
e me falou pra inventar o resto.

(Lollo) Gostamos muito de criar nossos 
livros na mesa do restaurante. Vamos 
na cantina de um amigo nosso  
e ficamos quatro ou cinco horas 
falando de personagens, enredos  
e desenhando nas toalhas de papel.  

Vocês fizeram adaptação de  
um texto publicado em papel  
para uma versão digital. Contem  
um pouco dessa experiência.
(Blandina) Foi um trabalho feito  
em conjunto com toda a equipe  
da editora, que foi muito gratificante, 

até porque acabamos recebendo  
um prêmio superimportante com ele.  
O livro Quem soltou o Pum foi esco-
lhido pelo pessoal da Companhia  
das Letrinhas para ser o primeiro 
digital deles, e como nem eles nem  
a gente tinha trabalhado com isso 
antes, achamos que a melhor maneira 
de fazer esse trabalho seria em 
parceria, do começo ao fim, discutindo 
e escolhendo os caminhos e cuidando 
de todos os detalhes juntos. O José, 
nosso filho, tinha poucos meses e 
ainda mamava a cada três horas, então 
fazíamos as reuniões na nossa casa, 
regadas a suco e biscoito de polvilho, 
até chegarmos na versão final do livro.

Vocês acreditam que os livros 
digitais para crianças ajudam 
na formação do leitor?
(Blandina) Eu tenho muitas dúvidas 
sobre os livros digitais voltados para  
o público infantil. Não sei o quanto  
a tecnologia acaba atrapalhando a 
expectativa da criança, que, com  
um aparelho eletrônico na mão, espera 
mais por um jogo do que por leitura. 
Por outro lado, os livros digitais para 
crianças um pouco mais velhas, que 
já leem textos mais longos, fazem o 
oposto, usando a tecnologia como  
um atrativo para a leitura. Não saberia 
dizer quantos pais no Brasil tem  
o poder aquisitivo para dar de presente 
um tablet para seus filhos, nem se as 
escolas públicas terão verba pra isso.

O Kindle definiu o que é um livro 
digital, mas acho que ainda não 
sabemos direito o que é um livro 
digital para crianças. Existe muita 
controvérsia sobre formatos, sobre  
o que é livro ou jogo. Acredito que  
a questão do livro digital é uma parte 
muito pequena dentro da questão  
da formação do jovem leitor no Brasil. 
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Celso Sisto Você se formou em artes cênicas  
e se especializou em literatura 
infantil e juvenil. Trabalhou como 
crítico literário, professor de lite-
ratura, contador de histórias e só 
depois decidiu escrever seus próprios 
livros. Você diz que ser contador de 
histórias foi fundamental para o seu 
trabalho de escritor. Você acredita 
que esse olhar tão múltiplo, formado 
pelos diferentes tipos de narrativa 
que compõe a sua história, ajuda 
na hora de conquistar o leitor?
Me ajuda muito. Conhecer de todos  
os lados esse território das histórias 
tem sido fundamental na hora de 
escrever os meus próprios textos. 

O teatro me ajuda sempre a definir 
melhor o conflito (elemento básico) 
das narrativas; conhecer a história 
da literatura infantil e muitas obras 
e autores me prepara para prestar 
atenção na linguagem que vou usar 
nas minhas obras e nos temas que 
fazem parte do momento que vivo 
(esse aqui e agora), que, de algum 
modo, sempre vão dialogar com 
tudo o que veio antes; o exercício 
da crítica literária me ajuda sempre 
a perceber o que funciona e o que 
não funciona num texto e para qual 
tipo de público as minhas histó-
rias se dirigem preferencialmente; 
o contar histórias também me faz 
ficar atento, principalmente ao ritmo 
da história, ao tempo de duração 
da narrativa, ao que está sobrando 
e o que está faltando... Ou seja, são 
áreas de trabalho e estudos que só 
fazem enriquecer o meu caminho 
e o meu processo como escritor. 

O que o Celso professor pensa 
dos livros digitais para crianças?
Penso que eles são necessários.  
Aliás, qualquer suporte para o livro  
é importante. Os livros digitais  
podem ter um alcance e uma rapidez 
de divulgação e propagação que  
o livro em papel muitas vezes não  
tem. Qualquer material que leve  
à formação do leitor e à fruição  
da leitura, tem a minha aprovação. 
Mas, particularmente, prefiro o livro 
em papel. Nada substitui esse exer-
cício corpo a corpo com o livro: tocar, 

Escritor, ilustrador, 
contador de histórias 
do grupo Morandubetá, 
ator, arte-educador 
e crítico de literatura 
infantil e juvenil. 

celsosisto.com

Você nasceu numa família de 
leitores. Na sua casa, se contavam 
muitas histórias. Mas você também 
teve professores que ajudaram a 
construir seu caminho como leitor. O 
que o menino Celso gostava de ler? 
Principalmente os contos de fadas  
e os contos maravilhosos. Eu admirava 
e continuo admirando todos os contos  
de Hans Christian Andersen. Também 
gostava de ler poesia: a musicalidade, 
o ritmo e os versos sempre tiveram 
um encanto especial para mim.

Diáfana 
Celso Sisto  
il. Rebeca Luciani 
Editora Scipione

Beijo de sol 
Celso Sisto 
il. Suppa 
Editora  
Melhoramentos

Eduardo e os 
elefantes 
Celso Sisto 
il. Aline Abreu 
Editora  
Melhoramentos

Eles que não se 
amavam 
Celso Sisto 
il. André Neves 
Editora Nova 
Fronteira (grupo 
Ediouro)

sentir, cheirar, abraçar, fechar, abrir, 
jogar, enfim... o objeto livro é,  
pra mim, o objeto que presentifica  
a história que estou lendo... ele  
me ajuda a manter ao alcance  
da mão (sem precisar de comandos, 
tomadas, plugs e eletricidade) 
o universo da fantasia. É como 
atravessar mundos, abrindo uma 
porta, abrindo uma página... 

Você disse em uma entrevista que 
“relacionar-se com a criança, inter-
mediado por um livro, solidifica  
as relações, aproxima, constrói  
a imagem da literatura embalada 
pelo diálogo e pelo afeto”. Em  
sua opinião, qual o maior desafio  
dos mediadores de leitura nos  
dias de hoje?
O maior desafio é expandir  
esse momento; quero dizer com  
isso que o desafio é fazer esse leitor 

levar a leitura para a sua vida diária, 
cotidiana, ao longo dela, dali para 
frente... não deixar nunca de viver 
esse momento tão especial que é o 
momento da leitura. O desafio é fazer 
desse leitor momentâneo um leitor 
para a vida inteira. Isso quer dizer  
que o trabalho do mediador não tem 
fim e não pode ter pressa! O trabalho  
do mediador é encontrar cada vez  
uma maneira de manter o leitor inte-
ressado em prosseguir nesse caminho. 
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O coco que 
guardava a noite 
Eliane Potiguara  
il. Suryara 
Bernardi 
Editora  
Mundo Mirim

Metade cara, 
metade máscara  
Eliane Potiguara  
Editora Global

A cura da terra 
Eliane Potiguara  
il. Soud 
Editora do Brasil

O pássaro 
encantado 
Eliane Potiguara  
il. Aline Abreu 
Editora do Brasil

Eliane Potiguara Você pertence ao povo Potiguara. 
Sua família precisou deixar a terra 
natal para sobreviver à coloni-
zação. Vieram morar no Rio de 
Janeiro, no Morro da Providência. 
Sua avó adquiriu uma pequena 
barraca de bananas e você ia 
trabalhar com ela. Aos seis anos, 
você escrevia cartas ditadas por 
ela. Como foi sua infância nesse 
cenário tão rico de histórias?
Eu não ia trabalhar, eu ia acompanhá-
-la, pois não havia ninguém para 
ficar comigo. Eu não tive infância de 
brincar com outras crianças. Porque 
tinha que acompanhar os adultos onde 
iam. Minha avó e minha família me 
contavam muitas histórias. Muitas 
delas já não me lembro, pois tenho 
65 anos e muitos anos se passaram. 
Na realidade, minha avó, sem querer, 
ajudou a criar um mundo imaginário 
em minha mente a partir das histórias 
e a partir de uma pedra verde que 
eu ganhara dessa anciã tão sensível. 
Era uma pedra verde cristalina de um 
verde-alface e brilhante. Tenho essa 
pedra até hoje e quando a olho para 
ela, meus olhos espirituais entram  
por um mundo que só eu conheço  
e vivencio. Essa é a minha literatura.  
A literatura oriunda da essência dos 
conhecimentos ancestrais de um povo 
tão colonizado, mas determinado em 
suas raízes. Quando eu olhava para 
essa pedra, era como se eu entrasse 
em outra esfera, outra sintonia, 
e nada mais via ao meu redor. 

Sua mãe era faxineira e depois  
se tornou cantora lírica  
e bibliotecária. Você se formou 
como professora. Você acredita  
que viver em um centro urbano 
transformou seu olhar sobre suas 
raízes culturais? De que forma o seu  
território influencia a sua escrita?
Nunca minha essência mudou com 
culturas distintas. O que a mim foi 
repassado como essência e filosofia  
de vida eu trago até hoje em meu 
peito. Nem um milímetro foi modifi-
cado. O que apreendi da cultura  
indígena de família permaneceu,  
e o que aprendi na sociedade urbana 
foi o complemento. O meu território 
é o ancestral em primeiro lugar. Tudo 
aquilo que me vem de alma, espírito  
e coração é o meu território regado  
de pérolas dos conhecimentos  
tradicionais das grandes anciãs  
da história indígena desse país. Isso 
direcionou minha vida, minha identi-
dade indígena, minha história e meu 
começo do envelhecer. Eu sou um livro 
de histórias e ensinamentos vivos. 

Escritora, poeta e profes-
sora. De ascendência 
indígena Potiguara,  
é fundadora do GRUMIN 
/ Grupo Mulher-Educação 
Indígena e foi nomeada 
Embaixadora Universal  
da Paz em Genebra 
(Cercle Universel 
des Ambassadeurs 
de la Paix Suíça). 

elianepotiguara.org.br
ISBN 978-85-617-3083-3

Eliane Potiguara

Ilustrado por 
Suryara Bernardi

O coco que 
guardava a noite.

No princípio, havia apenas luz e calor: o sol, soberano, 
ardia no céu, sem dar trégua aos seres vivos. Cansado des-
sa situação, Aruanã sai à procura da noite, que vive presa 
dentro de um coco, vigiado constantemente pela Boiuna, a 
grande serpente.  

As dualidades (masculino-feminino; revolta-obediên-
cia; dia-noite; curiosidade-indiferença) neste reconto de 
uma lenda Karajá levam o leitor a re� etir sobre conceitos 
como liberdade, responsabilidade, escolhas, ciclos da vida 
e da natureza.

“Embora nenhum de nós vá  
viver para sempre, as histórias 
conseguem”. Essa frase de Clarissa 
Pinkola Estés mostra a força  
da contação de histórias, sobretudo 
na tradição oral. Em sua opinião, 
qual a principal característica  
da cultura indígena? Que elementos  
ela possui, no diálogo com as 
crianças, que se diferenciam  
da literatura brasileira contempo-
rânea, dos grandes centros urbanos?
A ancestralidade é o elemento central 
que marca a cultura indígena.  
Daí partem outras características, 
como língua, tradições, alimentação,  
forma de lidar com a terra e com  
a natureza, formas de relação  
interfamiliar, relação com os mais 
idosos, sentimento de coletividade  
e amor ao próximo. O universo  
cosmológico dos povos indígenas  
é definido pela Grande Mãe Terra,  
o grande sentimento pelos espíritos  
da natureza e pelo Criador. A socie-
dade urbana tem muito a aprender 
com as sociedades indígenas  
do mundo inteiro. É por isso  
que a Conferência Mundial do 
Meio Ambiente foi importante 
para o planeta porque trouxe 
à tona discussões que estavam 
enterradas nas consciências.

Você criou a primeira organi-
zação de mulheres indígenas no 
Brasil, participou da elaboração 
da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos em Genebra, 
nas Nações Unidas, e foi indi-
cada ao prêmio Nobel da Paz. 
Mesmo sendo universal, você 
continua assinando como Poti-
guara. Qual o seu lugar no mundo? 
Interessante a pergunta! A globali-
zação não me fez perder  
a minha consciência do UM!

Em sua opinião, qual o prin-
cipal desafio para a literatura 
indígena nos dias de hoje?
A literatura indígena é um santuário, 
uma fonte de riquezas naturais,  
um universo mágico, místico  
e transcendental. Ela vem fluindo  
desde a oralidade aos tempos atuais  
e hoje ela flui no mundo cibernético. 
Ela está aí para quem quiser ler, ouvir,  
inspirar-se. Temos escritores e leitores  
que a cada dia se multiplicam. Mas 
o mundo capitalista é cruel. O pior 
desafio é publicar um livro infantil. 
Escritores indígenas precisam atender 
ao formato das editoras, ao conteúdo 
proposto por elas. Outro desafio  
é chegar às escolas. Que o governo 
pudesse destinar verbas para  
uma política pública eficaz, que  
os livros dos autores fossem adotados  
em todas as escolas do Brasil, através 
das secretarias estaduais de educação. 
Que as escolas particulares fossem 
incentivadas para essa adoção. Que  
a mídia fosse informada especifica-
mente para o processo de valorização 
não só da cultura dos povos origi-
nários como da literatura e de 
escritores de origem indígena.
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Ernani Ssó Na infância, como foi seu primeiro 
contato com a literatura? Você 
usava a biblioteca escolar? 
Meu primeiro contato foi com a  
literatura oral. Meu pai sabia muitas 
histórias e era um bom contador, 
capaz de contar o mesmo conto três 
vezes seguidas. Minha mãe também 
conhecia alguns contos de fadas.

Não nasci numa casa de leitores.  
Me lembro de apenas três livros 
infantis e dos almanaques do Biotônico 
Fontoura. Na minha primeira escola 
não havia biblioteca. Mas uma  
professora lia para a turma livros  
do Monteiro Lobato e trechos  
da Bíblia. Ela pensava que  
catequizava seus alunos, e nós ali, 
torcendo com aquelas grandes 
e fantásticas aventuras.

Uma rádio tinha um programa  
dominical com contos de fadas  
e outras histórias, como Robin Hood, 
que por muito tempo foi minha  
preferida. Aí, um dia topei na livraria 
com os livros da Melhoramentos: 
aquelas adaptações de clássicos.  
Entre eles, Robin Hood. Comprei todos,  
e Robinson Crusoé me botou defini-
tivamente nos trilhos da literatura.

Sua infância no campo, longe 
do centro urbano, dá muitos 
elementos para a cons-
trução das suas histórias?

Pensando hoje, acho que eu era  
um leitor do tipo do Dom Quixote. 
Depois de ler as aventuras de 
Robinson, eu queria viver coisas 
emocionantes, mas não saí pelo mundo 
em busca de donzelas desamparadas 
e de gigantes desaforados. Preferi 
escrever, imaginar essas aventuras. 
Acho que era uma fuga da vida chata 
e complicada que eu via ao redor.  
Mas, aos poucos, o que era fuga  
se tornou aproximação, na medida  
em que a literatura foi me esclare-
cendo, se tornando mais complexa.  
O campo teve sua parte, mas a maior  
foi da vida em geral. Acho que 
ninguém aguenta a realidade  
24 horas por dia. Daí o sonho,  
a literatura, o cinema, a arte. Brin-
camos com modelos mais funcionais  
da realidade como a criança brinca  
pra poder encarar a realidade e,  
se for possível, modificá-la. Sem falar 
que, através da literatura, podemos 
viver coisas que ninguém precisa 
viver, como matar ou ser morto.

Você entrou para a faculdade  
de jornalismo por gostar de contar 
histórias. Seu primeiro emprego 
foi de repórter num jornal do Rio 
Grande do Sul, mas desistiu  
do curso por perceber que ali  
não teria lugar para a fantasia?  
Como surgiu a decisão  
de se dedicar à literatura?
Não sei se posso falar em decisão. 
Desde os catorze, quinze anos, eu só 
me interessava por literatura e achava 
que não tinha jeito pra mais nada. 
Mas nunca encarei a literatura como 
profissão. Era meu meio de salvação, 
única forma de acertar as contas 

Escritor, tradutor  
e jornalista. É colunista 
da revista eletrônica 
Coletiva.net e do jornal 
eletrônico Sul21.  
Tem diversos livros  
e alguns prêmios  
como o Açorianos  
de Literatura Infantil  
de 2014 por No escuro 
— mais sete histórias 
tenebrosas de bruxa. 

Amigos da onça 
Ernani Ssó   
il. Marilda 
Castanha 
Editora Cia.  
das Letrinhas

Contos de 
gigantes 
Ernani Ssó   
il. Nelson Cruz 
Editora Cia.  
das Letrinhas

No escuro - 
sete histórias 
tenebrosas de 
bruxa 
Ernani Ssó   
il. Eloar Guazzelli 
Editora Edelbra

O túnel das letras 
e o reino das 
pedras 
Ernani Ssó   
Editora Scipione

comigo mesmo e com o mundo. Claro 
que isso tudo não era verdade, mas era 
assim que eu via aí pelos vinte anos.

O primeiro livro que você leu 
foi Robinson Crusoé. Diante 
de tantos clássicos, como foi 
traduzir Dom Quixote?
Eu conhecia o velho fidalgo muito 
antes de ler o livro: a história do 
maluco que sai de casa pra reparar  
as injustiças e viver num mundo  
de aventuras fabulosas. Isso é mais  
ou menos o meu retrato falado.  

Só que tentei ler o livro no original, 
aos dezessete anos, depois de estudar 
espanhol por uma semana, por conta 
própria. Empaquei no primeiro  
parágrafo. Mais tarde tentei mais  
de uma tradução e achei uma chatice, 
o texto arrastado, sem graça. Como  
eu idealizava Cervantes, botei a culpa 
nos tradutores. Precisei de uns trinta 
anos com muita leitura em espanhol  
e a tradução de uns cinquenta livros 
pra ter condições de traduzir  
Dom Quixote. A enorme fluência  
de Cervantes, o humor e a linguagem 
arcaica foram uma dor de cabeça, 
mas me saí razoavelmente bem, 
pelo que me dizem leitores que 
também não conseguiam ler as 
traduções do livro antes. 

Em sua opinião, qual o principal 
desafio dos professores para a 
formação do leitor nos dias de hoje?
A primeira coisa que me ocorre é que 
devemos, professores e escritores, 
parar de falar em criar o hábito  
de leitura. Hábito é escovar os dentes, 
coisas meio mecânicas, que se faz sem 

pensar. Se a leitura fosse um hábito, 
tanto fazia ler a revista Caras ou Julio 
Cortázar. A leitura é uma aventura 
emocional, intelectual e lúdica. O que 
devemos criar é o gosto pela leitura. 
As crianças precisam descobrir que  
os livros são divertidos, que mexem 
com nossa cabeça e nossas emoções 
mais profundas. Mas atenção: não 
todos os livros. Há muitos livros 
chatos, medíocres, pernósticos, 
metidos. Acho que não se pode falar 
do livro como algo sagrado. O aluno 
tem de ter liberdade de não gostar 
e de criticar. Não interessa se sua 
crítica está errada. Ele tem de discutir, 
defender sua opinião contra  
as opiniões de outros e talvez aí 
descobrir se está errado ou não.  
Cada livro é um indivíduo e assim  
deve ser tratado. Como cada leitor 
é um indivíduo também. Nem todos 
os livros foram feitos para nós, 
como dizia Borges. Um livro que eu 
considero maravilhoso pode ser uma 
desgraça para outra pessoa. O leitor 
tem de encontrar os seus livros.  
Os professores precisam levar  
em conta sempre essa diversidade.  
Não adianta dizer que um livro  
é importante, é profundo. Pode não 
me dizer nada. E esse não me dizer 
nada pode ser por não bater com  
meu temperamento ou eu não estar  
na idade intelectual certa pra ele. 
O gosto pela leitura é feito por 
contágio. Se topamos com um 
livro que amamos ou nos desafia, 
pronto, estamos fisgados. 
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Colherim: ritmos 
brasileiros  
na dança 
Estêvão Marques  
il. Joana Resek 
Editora Peirópolis

A sopa supimpa 
Estêvão Marques, 
Fê Sztok  
e Marina Pittier 
il. Suppa 
Editora Peirópolis

Estêvão Marques Seu pai é arte-educador  
e contador de histórias, além  
de pesquisador da cultura musical 
infantil. A literatura e a música 
sempre estiveram presentes  
na sua vida. Quando surgiu o desejo  
de seguir os caminhos do seu pai  
e trabalhar com crianças e jovens?
Antes do meu barquinho brincante 
partir mar afora, ele foi feito  
com muito esmero nas cantigas  
que meu pai cantava, nas danças  
e bailes de carnaval que minha mãe  
me levava, nas histórias fantásticas 
que minha avó contava, nas festas  
da minha escola no jardim de 
infância... Essa é a maior e melhor 
tecnologia da nossa vida, a nossa 
“memória brincante”. Desde bem 
pequenininho sempre acompanhei  
o meu pai, Chico dos Bonecos, nas 
aulas mirabolantes com crianças  
e adultos.  Ele é minha maior memória 
brincante! Mas eu também via todas 
as complicações que estavam por trás 
dessa profissão. Conheci toda a difi-
culdade financeira que um professor 
da rede pública sofre. Não é nada fácil, 
e precisa ter muito amor pelo que faz.

Quando eu estava com quinze anos, 
meu professor de música disse para 
eu dar aula para a turma que estava 
começando. Foi paixão à primeira aula. 
Eu me encantei. Os alunos gostaram 
das brincadeiras que eu fiz e se  
divertiram muito. Saíram cantando  
e dançando da sala e pediram  
para ter mais um encontro comigo. 
Depois deste dia não parei mais  
de dar aulas e estudar sobre as 
brincadeiras que meu pai conhecia. 
Isso me faz muito feliz!

“É fundamental ler histórias, ter 
sempre muitos livros por perto  
e cantar. Música é fundamental, 
mas tem de ser de qualidade. É por 
isso que no mundo inteiro existem 
as músicas de acalanto. A criança 
ouve o acalanto, depois a voz  
da mãe e, em seguida, dorme bem.” 
Esse depoimento é da saudosa  
escritora Tatiana Belinky.  
Histórias, brincadeiras, ritmos  
e dança. Você acredita que essa 
é uma boa fórmula para atrair 
a criança para a leitura?
Toda criança nasce com a semente  
do conhecimento e “a semente do 
conhecimento procura, sempre!,  
a terra das brincadeiras... A criança 
carrega objetos pra lá e pra cá, arruma 
de um jeito e de outro, junta e separa, 
constrói e destrói... E realiza tudo isso 
com entusiasmo e prazer. E todas essas 
ações, por mais simples que possam 
parecer, representam o esforço de uma 

inteligência ativa. As crianças adoram 
desenhar – e os traços dos desenhos 
anunciam os traços das palavras.  
As crianças adoram cantar e declamar 
versos – e os versos registrados  
na memória anunciam os versos  
registrados nos livros”. Este  
é um trechinho especial do livro 
que eu fiz junto com o meu pai, 
Muitas coisas poucas palavras: 
a arte de ensinar e aprender.

A criança tem essa semente  
do conhecimento que a transforma  
em um ser muito curioso. As brinca-
deiras, brinquedos, livros e músicas 
devem estar à disposição deste ser 
que está descobrindo o mundo. Mas 
a brincadeira mais importante é a 
companhia de alguém que transmita 
confiança e amor. É esse sentimento 
que o professor apaixonado por  
historias irá passar para o seu aluno. 
Eu me lembro muito bem da minha 
avó contando histórias para mim.  
Eu não lembro direito qual livro era  
e nem ao certo qual era o enredo,  
mas eu tenho guardado na minha 
memória aquele sentimento acolhedor,  
um momento íntimo e mágico  
que me fez ser um apaixonado  
por histórias. E me lembro também 
do meu pai que inventava as histó-
rias na hora para mim. Eu me lembro 
de como eu dava risada e me sentia 
feliz. Mas isso só me fez ser um leitor 
apaixonado porque tive professores 
apaixonados pelo que faziam. 

Você morou fora do Brasil  
por um tempo e teve contato  
com outras culturas, outras  
experiências. Você acredita  
que essas influências deixaram  
seu olhar mais apurado para  
trabalhar com a cultura brasileira?
Quanto mais conhecimento você tem 
da sua cultura popular, mais você está 

Integrante do Grupo Triii 
e formado em música. 
Professor no The San 
Francisco International 
Orff Course. Ministrou 
oficinas na Turquia, 
Colômbia, EUA, Argen-
tina, Uruguai, Espanha, 
Tailândia, Holanda, 
Noruega, Taiwan  
e Itália. É contador  
de histórias e escritor. 

estevaomarques.com

Brasil for children 
Estêvão Marques, 
Fê Stok, Francisco 
Marques  
e Marina Pittier  
il. Larissa Ribeiro 
Editora Peirópolis

Pão, pão, pão 
Estêvão Marques, 
Fê Sztok  
e Marina Pittier 
il. Ionit Zilberman 
Editora  
Melhoramentos

preparado para entender e associar  
as tradições populares de outros 
lugares do mundo. Tudo é uma enorme 
rede conectada, as trocas e intercâm-
bios culturais sempre aconteceram  
na história de todos os povos.  
Se você dança, canta e toca em  
um folguedo tradicional que acontece 
na sua rua, automaticamente você  
está se conectando com a história  
do mundo: descobertas, viagens, 
reinados, guerras, religiões, rituais  
e festas... Por exemplo: “Frère Jacques” 
é uma canção tradicional francesa, do 
universo infantil, que se instalou aqui 
e se adaptou muito bem nas cantigas 
de roda infantis, conhecida como  
“Meu lanchinho”. Loas e cantos  
africanos com palavras em iorubá  
são cantados de norte a sul do Brasil.

Me lembro a primeira vez que fui  
ao Recife e pude ver o desfile  
dos maracatus de baque virado.  
Inesquecível! Uma das melhores aulas 
de história da minha vida. O desfile 
passava na minha frente e a cada 
bailarino, cada batuqueiro, eu  
ia entendendo mais a história  
do meu país. Uma festa negra  
com danças dos orixás, juntamente  
com uma coroação de reis com 
vestimentas das cortes europeias.

Tem uma brincadeira que eu adoro: 
‘CHOCO CHOCO LA TE”. Um dia, eu 
fui dar aulas na Turquia. Não sei falar 
nada em turco, mas no primeiro dia 
com as crianças de lá, nos conectamos 
através de uma mesma brincadeira 
com sabor de chocolate. Impressio-
nante! É a mesma brincadeira aqui, 
na Turquia, nos EUA, na China.
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Laura Castilhos destinado aos livros. Minha mãe 
gostava de inventar histórias malucas 
ou engraçadas, que contava para mim 
e minhas quatro irmãs. Lembro muito 
bem quando ela nos presenteou com 
Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles.  
Foi puro deleite! Quando éramos  
um pouco maiores, meu pai abriu  
uma conta na livraria Lima, de um 
grande amigo. Podíamos comprar  
os livros que quiséssemos. Era uma 
festa! Lembro de um verão em que 
Cem anos de solidão, de Gabriel Garcia 
Marques, passou de mão em mão. 

Ser artista plástica permite a você 
transitar entre diferentes técnicas, 
como pintura, desenho com grafite, 
giz de cera, papel machê, argila 
etc. Você considera importante 
estimular o gosto pela leitura em 
crianças que ainda não sabem ler? 
Você acredita que as texturas, o 
manuseio do livro, educam o olhar?
Creio que minha formação em artes 
plásticas foi fundamental para  
minhas escolhas estilísticas e técnicas 
na área da ilustração. Considero  
que os livros de imagem, também 
chamados livros ilustrados, despertam 
nas crianças o gosto pela narrativa  
e, logo, pela literatura escrita.  
A imagem possibilita a entrada 

do infante na literatura. É funda-
mental que a ilustração tenha uma 
boa qualidade formal (relacionada 
aos elementos gráfico-plásticos), 
podendo explorar os outros sentidos, 
tais como o tato, o olfato. 

Ser professora de arte, passar 
conhecimento, despertar o olhar 
para a leitura das imagens e para 
uma outra narrativa, que vai além 
da palavra escrita... Como você 
acha que os professores pode-
riam explorar mais a leitura das 
imagens nos textos literários? 
De diversas maneiras. A leitura  
da imagem pode ser feita de modo 
livre pela criança, deixando-a escolher 
e manusear, ao seu tempo, os livros. 
O professor também pode mostrar 
apenas as imagens, omitindo o texto, 
deixando que as crianças criem  
suas próprias narrativas. Outra  
possibilidade é ampliar as imagens  
do livro, projetando-as em um  
PowerPoint. Ampliadas e iluminadas 

É ilustradora de diversos 
livros, professora  
de desenho do Instituto 
de Artes da UFRGS  
e ministra cursos  
para adultos e oficinas 
para crianças contando 
sobre o processo criativo 
dos livros que ilustra. 

lauracastilhos.com

Aos quatro anos, você começou  
a estudar arte. As imagens sempre 
exerceram um fascínio sobre 
você? Quando e como desco-
briu que queria ser ilustradora?
Aos quatro anos passei a frequentar 
uma escolinha de arte, o Centro 
de Desenvolvimento da Expressão, 
em Porto Alegre. Lá me envolvia 
com diferentes atividades, desenho, 
pintura, argila e xilogravura. Tive 
forte influência de minhas tias, 
Wanita, artista plástica e aquare-
lista, e Zuleida, professora de artes. 

Descobri que queria ser ilustra-
dora quando fazia o curso de artes 
plásticas no Instituto de Artes da 
UFRGS, no início dos anos 1980. 
Meus trabalhos tinham um cunho 
fortemente narrativo (de que 
muitos professores reclamavam!). 

Iniciei a ilustrar de uma forma 
bastante curiosa. A Annete Baldi,  
da Editora Projeto, ao ver uma  
obra minha exposta em uma galeria  
de arte de Porto Alegre, comprou-a.  
Logo depois, ela me convidou para 
ilustrar o livro Poesia Fora da 
Estante, que, em 1996, recebeu vários 
prêmios, entre eles o de Melhor 
Livro de Poesia pela APCA e FNLIJ.  

Sua infância foi cercada 
de livros? Como a litera-
tura entrou na sua vida?
Meus pais tiveram papel fundamental 
na minha iniciação literária. Meu pai 
tinha um escritório em casa tomado  
de livros. Muitos eram de direito,  
e havia grandes coleções literárias.  
No meu quarto, havia um espaço 

Esquisita como eu 
Martha Medeiros 
il. Laura Castilhos 
Editora Projeto

A família sujo 
Gustavo Finkler 
il. Laura Castilhos 
Editora Projeto

A mulher gigante 
Gustavo Finkler e 
Jackson Zambelli 
il. Laura Castilhos 
Editora Projeto

Saco de  
brinquedos 
Carlos Urbim 
il. Laura Castilhos 
Editora Projeto
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pela projeção, muitas vezes, rever-
beram de outra maneira, alcançam 
outros significados (levando  
as crianças a uma experiência similar 
à do cinema). Outra possibilidade  
é que cada criança crie a sua  
ilustração para a mesma história.  
O resultado de cada livro será 
distinto, visto que diferentes  
ilustrações para uma mesma  
história poderão modificar o caráter  
do texto (deixando a narrativa,  
por exemplo, mais ou menos cômica, 
mais ou menos sentimental etc.). 
Outra ideia? Um só livro ilustrado 
por muitas crianças. Poderá surgir 
daí um resultado inusitado. 

O que pensa dos livros digitais 
para crianças? Você acredita 
que as novas tecnologias podem 
ajudar na formação do leitor?
Vivemos num mundo em que  
a tecnologia é inevitável. Ela faz 
parte da nossa sociedade e não  
pode ser descartada. Apenas acho 
que uma dose de bom senso  
é necessária. Noto que crianças 
muito pequenas (e muitos bebês!) 
já consomem essa literatura virtual. 
Se ela for de qualidade, não vejo 
problema, mas muitas vezes  
ela é apenas um aparato para um 
joguinho. Um meio para acalmar  
ou distrair a criança e aliviar  
os pais. O importante é que não nos 
esqueçamos dos livros de verdade, 
dos livros físicos. Eles, quando 
bonitos, fazem nosso coração bater 
mais acelerado. Nada como olhar 
a capa do livro, folheá-lo, curtir 
a espessura das folhas. Tudo isso 
simples assim, mas muito gostoso!  
Acho importante pensarmos que 
os livros infantis e juvenis nunca 
deixarão de existir, pois eles, na 
maioria das vezes, priorizam, entre 
outras coisas, o bom design.   
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Caderno de rimas 
do João 
il. Maurício Negro 
Editora Pallas

A velha sentada
il. ID 
Editora Uirapuru

Lázaro Ramos Você nasceu no Nordeste, é filho  
de uma empregada doméstica  
e de um operador de máquinas. 
Contrariando as estatísticas brasi-
leiras, estudou em escola particular 
até os catorze anos. Você disse  
em uma entrevista que era o único 
aluno negro da escola, mas que isso 
nunca o incomodou por ter tido uma 
infância recheada de afeto. Como 
o menino Lázaro olhava o mundo?
Esse não é um relato exato da minha 
infância, pois em cada período essas 
características foram se modificando. 
Uma infância que inclui desde uma 
vida lúdica numa casa com quintal,  
na casa da minha tia-avó, até 
momentos de lazer e observação  
no quarto de empregada do trabalho  
da minha mãe, e a realidade  
do colégio particular de formação 
batista no bairro do Garcia, em 
Salvador. Isso deixa o retrato um 
pouco mais colorido e complexo. Por 

Ator, apresentador,  
cineasta e escritor  
de literatura infantil.  
É um dos mais premiados 
atores de sua geração. 
Em julho de 2009, 
foi nomeado embai-
xador do UNICEF. 

lazaroramos.com.br

viver em ambientes muito diversos, 
acho que minha vontade de observar 
sempre foi grande. Me lembro  
de momentos de muita diversão,  
uma parte de mim coletava  
informações para entender como  
as coisas podiam ser tão diferentes.  
E me encantava com isso. Tudo  
me interessava e até hoje mantenho 
isso, esse interesse pelo distinto.

Você disse em uma entrevista  
“devo grande parte da carreira  
de ator às leituras que fiz  
e aos escritores que me ensinaram  
a riqueza do significado das  
palavras por meio das histórias”. 
Quando você descobriu que queria  
se dedicar ao teatro? Como  
a literatura entrou na sua vida?
A literatura entrou tarde, primeiro 
como indicação da escola, mas  
eu usava a leitura para tirar uma 
nota boa, não como uma atividade 
prazerosa. Ao começar a fazer teatro 
com catorze anos, comecei a ler sobre 
minha profissão e aí me encantei. 
Depois disso, passei para as biografias 
e descobri outro prazer. Sem nem 
perceber, aos dezoito anos já estava 
lendo livro sobre assuntos novos  
como, por exemplo, tecnologia.  
Já o teatro entrou na minha vida  
em 1988, ainda na escola, como  
um recurso para fugir da dificuldade 
de comunicação. Em 1994, fiz teste 
para o Bando de Teatro Olodum  
e me apaixonei definitivamente.  

Ver aqueles atores tão potentes,  
num grupo que falava de questões  
com as quais eu me identifi-
cava, plantou uma semente 
que até hoje me alimenta.

“Conte histórias, leia histórias  
em voz alta, dê livros bons  
para as crianças lerem sozinhas.  
O futuro agradece. O seu,  
o delas, o da humanidade.”  
Esse depoimento da escritora  
Ana Maria Machado poderia  
ser perfeitamente adaptado  
para outras narrativas, como 
o teatro. Em sua opinião, 
como os professores poderiam 
despertar o olhar da criança 
para essas outras narrativas?
Os modelos de educação hoje  
são muito variados. O estudante  
de hoje, ao ter acesso à internet  
e outros difusores de informação, 
vira um desafio para a sala de aula, 
que, se não se adaptar, se torna 
menos eficiente do que deve ser. 
Acredito que usar as várias possibi-
lidades narrativas ajuda, deixa um 
ambiente mais dinâmico. O incen-
tivo à leitura é fundamental. Assistir 
a um bom espetáculo de teatro 
ainda hoje é, sim, transformador. 

Você está lançando um filme 
chamado Tudo que aprendemos 
juntos. Conta a história de um  
violinista que, após não passar  
em um teste para a OSESP,  
vai dar aulas em uma favela  
na periferia de São Paulo. Lá 
descobre um garoto com talento 
excepcional e, por meio da música, 
faz com que ele abandone o tráfico 
de drogas e dê um novo sentido 
para sua vida. Você acredita no 
poder transformador da arte?

A arte é, sem dúvida, transformadora. 
Fez isso comigo. Mas compreendo 
também que existe um limite  
no qual o que transforma mesmo  
é a política pública de qualidade  
e a consciência da sociedade civil. 
Mas, como porta de entrada, sensibili-
zação, reflexão, a arte é excepcional.

Como Embaixador UNICEF Brasil 
desde 2009, você tem uma agenda 
social dedicada ao direito  
da criança e do adolescente,  
dialogando com as famílias que 
moram em favelas para conhecer  
as necessidades e levar projetos. 
Fale um pouco sobre esse trabalho. 
A agenda do UNICEF tem sido cada  
dia mais abrangente. As ações  
são relacionadas à sobrevivência  
e ao desenvolvimento das crianças  
e adolescentes, educação básica,  
o HIV e o impacto que se tem  
na vida de uma criança, proteção 
contra violências e abusos e promoção  
de politicas. Desde 2009, tive  
a oportunidade de visitar tribos  
indígenas, participar de campanhas 
pela amamentação, contra o racismo, 
assim como refletir a todo o momento 
sobre como estamos cuidando  
ou não dos nossos pequenos.  
Esse exercício de olhar para o futuro  
e emprestar o microfone que 
minha carreira me proporcionou 
é um privilégio e um desafio.
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Palavra Cantada Vocês estão há vinte anos juntos 
e são hoje uma grande referência 
quando falamos de música para 
crianças. Como a música chegou  
na vida de vocês? Ainda na infância?
Na minha vida, a música chegou via 
rádio. Sou uma criança dos anos 60  
e, nessa época, a rádio tocava  
de tudo: música brasileira de todos 
os gêneros, música francesa, italiana, 
americana e a de língua espanhola, 
mas não sei de qual país exatamente.

Quando fiz onze anos, em 1966, 
pedi um violão para meu avô. Era 
a época da Jovem Guarda e dos 
Beatles. Procurava aprender aquelas 
canções com amigos da rua, mais 
velhos, que se reuniam para tocar 
e cantar numa escadinha da rua 
Fradique Coutinho, entre as ruas 
Teodoro Sampaio e Artur Azevedo.

Vocês tinham o gosto pela 
leitura quando crianças?
Eu estudei numa escola que  
obrigava a ler livros difíceis,  
como José de Alencar e Machado 
de Assis. Não tinha o menor prazer 
em ler O Tronco de Ipê ou clássicos 
como O Morro dos Ventos Uivantes. 
O gosto pela leitura veio só depois 
dos dezessete anos, quando passei 
a escolher os livros que queria ler.

Como surgiu o desejo de trabalhar 
com música para crianças? Ter  
um bom repertório literário ajuda? 
Trabalhar com músicas infantis veio 
de uma maneira muito natural e sem 
projeto definido. Fizemos o Canções  
de Ninar porque identificamos  
que poderíamos trazer uma coisa  
nova para a história da nossa MPB.  
Tipo assim, “ninguém fez um disco  
de canções de ninar com canções 
inéditas. Só temos aquelas velhas 
canções folclóricas que têm como 
pano de fundo um Brasil colonial, 
que não existe mais.” E acreditamos 
que poderíamos fazer algo que iria 
pegar bem, e foi o que aconteceu.

Vocês fizeram uma pesquisa, 
durante três anos, sobre as músicas 
que as crianças cantavam em todo  
o Brasil. Como foi essa experiência 
de transitar por territórios  
que, embora no mesmo país, 
possuem diferenças, tendo  
o universo infantil como referência?
Foi uma experiência incrível e a melhor 
coisa que fizemos para aprofundar 
nosso próprio trabalho de fazedores 
de música para crianças. Conhecemos 
muitos grupos de crianças que se  
dedicavam a ensaiar, a cantar e a tocar  
as músicas de sua região de origem. 

Dupla musical infantil 
formada em 1994  
por Paulo Tatit e Sandra 
Peres. É caracterizado  
por canções infantis  
que prezam pela  
elaboração das letras, 
arranjos e gravações. 
A dupla tem diversos 
livros publicados. 

palavracantada.com.br    

Número
Palavra Cantada 
il. Bruna  
Assis Brasil 
Editora  
Melhoramentos

Eu 
Palavra Cantada 
il. Walther 
Moreira  
dos Santos
Editora  
Melhoramentos

As melhores 
brincadeiras 
musicais da 
Palavra Cantada 
Palavra Cantada 
Editora  
Melhoramentos

Vambora,  
tá na hora! 
Palavra Cantada 
il. Jean-Claude 
R. Alphen
Editora  
Melhoramentos

Elas mantinham essa atividade  
musical, não como um aprendizado 
de música, mas como um verdadeiro 
ritual, que se repete, mas que não  
fica estagnado no tempo. Isso  
não vale para todos os estados  
e regiões do Brasil, mas para 
muitos deles, principalmente os 
que estão acima de Minas Gerais.

Bartolomeu Campos de Queirós  
dizia que “é preciso deixar  
a criança viver a sua infância,  
com suas inseguranças, seus  
medos, suas tristezas, suas fantasias”. 

Vou dividir essa questão em duas  
para ficar mais fácil de responder: 
Concordo com o Sr. Bartolomeu,  
e isso você pode verificar no nosso 
repertório, em que temos canções 
tristes, introvertidas, poéticas, alegres 
e as muito alegres!!! (sem contar 
aquelas de que as crianças sentem 
medo, pois o medo também é algo  
a ser elaborado durante a infância).

Nunca tivemos uma visão idealizada  
da infância, que muitos adultos  
têm, principalmente todos aqueles  
que fazem os programas infantis  
de televisão, que acham que  
a criança é um ser superfeliz e salti-
tante, com trejeitos estereotipados.

E é por não termos essa visão que 
somos tão queridos do nosso público.

Qual projeto sobre música  
e literatura que vocês acreditam 
ser eficaz para os professores 
trabalharem em sala de aula?
Acho que hoje em dia, diferente  
da época em que eu era criança,  
há muitas opções de livros adequados 
para cada idade. Acho que ler  
e conversar sobre o que foi lido, 
debater, já é bastante coisa!

Da mesma maneira, há um bom  
repertório de músicas para todas  
as idades da infância. O mais  
importante, na minha opinião, é ouvir 
música. A prática da audição musical 
é a mais importante. Uma boa parcela 
das crianças deverá se interessar  
em aprender a cantar, e uma 
parcela menor deverá gostar 
de tocar um instrumento.

A Palavra Cantada vem criando  
uma coleção de livros chamada  
Brincadeiras Musicais, que abrange  
desde os dois até os dez anos  
e que pretende envolver as crianças  
no mundo da música, em particular, 
no mundo da canção, que é o que 
fazemos. Como já temos uns cinco 
anos de trabalho, podemos dizer 
que o caminho escolhido – ensinar 
através de brincadeiras – está 
dando resultados muito positivos.

Na Flipinha, pretendemos mostrar essa 
coleção que já tem nove volumes.
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Coisa de gente 
grande 
Patricia Auerbach 
Editora  
Cosac Naify

Pequena  
grande Tina  
Patricia Auerbach 
il. Ronaldo Fraga
Editora  
Cia. das Letrinhas

O jornal 
Patricia Auerbach  
Editora  
Brinque-Book

O lenço  
Patricia Auerbach 
Editora 
Brinque-Book

Patricia 
Auerbach

Sua infância foi cercada  
pelos livros? Como a  
literatura entrou na sua vida?
Estranho dizer isso, mas eu não  
me lembro de muita leitura em casa 
quando era criança. Há alguns anos, 
decidi vasculhar minha infância  
para entender de onde vinha minha 
paixão pelos livros e, depois de revirar  
as lembranças, me dei conta de que  
o primeiro livro que realmente  
me influenciou foi Bisa Bia Bisa Bel, 
de Ana Maria Machado. Depois disso, 
percebi que o deslumbramento com 
aquela leitura não era uma simples 
coincidência, porque a história  
da garotinha Bel que conversava  
com sua bisavó não era tão distante  
da minha própria experiência  
de menina. É que, apesar de os  
livros não terem sido parte da rotina  
lá em casa, as histórias sempre foram  
a essência do relacionamento entre  
eu e meus avós, tios-avós e bisavós.  
Eu lembro bem das conversas em volta  
da mesa, nos almoços de família,  
e das longas horas ouvindo lembranças 
da infância do meu bisavô.

Por conta desse convívio  
e da poesia das narrativas com sabor 
de lembrança, acho que, de uma 
forma ou de outra, as boas histórias 
e os grandes contadores de causos 
acabaram compensando a falta  
de literatura, e assim concluí  
que a minha paixão pelos livros 
não é apenas pelo enredo, mas pelo 
momento da leitura ou da contação  
de histórias. Tenho um amor enorme 
pelo silêncio que emoldura  
as lembranças, pela fantasia  
dos personagens e pelo registro  
das emoções através de lentes que 
a infância se encarrega de colocar.

Já não consigo imaginar a vida  
dos meus filhos, sobrinhos, afilhados 
e alunos sem os livros, mas a verdade 
é que mesmo com tantas edições 
maravilhosas por perto, as histórias 
de vida, contadas com emoção por 
pessoas queridas, ainda são para mim 
uma fonte inesgotável de inspiração. 

Você tem uma formação muito 
diversa: pedagoga, arquiteta,  
especializada em artes visuais. 
Você acredita que essa formação 
ajude na arte de contar histórias?
Claro! Acho que para contar boas 
histórias você precisa saber olhar  
o mundo com várias lentes e ver  
de verdade o que está a sua volta.  
As curvas dessa minha estrada 
tortuosa foram importantes, 
porque ampliaram meu olhar 
e minha sensibilidade.

Eu nunca planejei ser autora  
ou ilustradora, nunca tive uma  
referência criativa na família. Lá  
em casa são todos engenheiros,  
advogados ou economistas. Mas,  
de algum jeito, minha história  
profissional parece ter sido moldada 
para atender as etapas do processo  
de criação e produção dos livros. 
Desde a concepção da ideia, passando  
pela criação de imagens, texto  
e projeto gráfico, que normalmente 
nascem juntos, até a produção  
e o trabalho com professores  
e alunos, cada um desses momentos 
parece dialogar com um capítulo 
diferente da minha trajetória.

A propaganda foi importante, 
porque, assim como a literatura 
ilustrada, ela usa textos curtos 
combinados a imagens potentes 
para comunicar suas mensagens. 

Autora e ilustradora  
de livros infantis. Patricia  
é arte-educadora e profes-
sora do Pró-Saber São Paulo, 
ONG localizada na comuni-
dade de Paraisópolis que tem 
como objetivo principal a 
alfabetização e o letramento 
de crianças e jovens que não 
conseguiram concluir esse 
processo na escola regular.

agenciariff.com.br/site/
AutorCliente/Autor/115 

A pedagogia me mostrou a infância 
de outro ângulo. Ainda hoje, estar 
em sala de aula me ajuda a encontrar 
um tom verdadeiro para as histórias. 

Da minha formação em artes  
eu trouxe a sensibilidade e a preo-
cupação com as questões visuais. 
Para mim, a ilustração é uma 
forma de expressão nem mais nem 
menos importante que o texto.

O livro de imagem dá ao leitor 
infinitas possibilidades de cons-
trução de outras histórias. Você 
defende a construção de um bom 
projeto gráfico nos livros para 
crianças. Você acredita que esse 
pode ser um caminho na conquista 
e na formação de leitores?
Eu acredito muito na potência  
da literatura ilustrada como  
ferramenta para construção  
de leitores críticos e reflexivos.  
E falo isso me referindo não só  
à leitura textual, mas também  
à imagética, porque vivemos cercados 
por referências visuais e nossa leitura 
de mundo depende da leitura dessas 
imagens e da relação estabelecida 
entre elas e os textos convencionais.

Quando eu era pequena, nós fazíamos 
pesquisa em enciclopédias muito 
pobres graficamente. As ilustrações 
eram poucas e dificilmente coloridas. 
Pesquisar hoje é deparar-se com 
uma infinidade de imagens e textos 
que precisam ser de alguma forma 
avaliados e selecionados. Por isso, 
defendo a importância do letramento 
visual. Aprender a ler o que se vê  
é fundamental para alcançar 
as camadas mais profundas de 
significado, e nesse exercício do 
olhar, a literatura ilustrada tem 
um papel importantíssimo.

Quanto aos livros de imagem, gosto 
de pensar que são histórias cheias 
de vazios, esperando um leitor para 
preenchê-los. Não acho que sejam  
obras fáceis, sobretudo para os adultos,  
acostumados a narrativas mais 
“prontas”. O livro sem texto é uma obra 
aberta e suas infinitas possibilidades 
exigem uma entrega diferente, exigem 
do leitor e do mediador uma presença 
verdadeira no momento da leitura.

Mas, independentemente de ter  
ou não texto verbal, os livros ilustrados 
têm uma responsabilidade enorme  
na formação do leitor porque  
são a principal porta de entrada  
para o letramento visual. Nessas  
obras, cada página dupla, cada  
área em branco, cada mancha  
de texto tem sua função e são esses  
detalhes que indicam ao leitor  
a velocidade, as pausas e a intensi-
dade da leitura de cada trecho. 
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ABC da água 
Selma Maria 
il. Nina Anderson 
Editora  
Panda Books

Um pequeno 
tratado de 
brinquedos para 
meninos quietos 
Selma Maria 
il. Anne Vidal 
Editora Peirópolis

Um pequeno 
tratado de 
brinquedos para 
meninos quietos 
da cidade
Selma Maria 
il. Nina Anderson 
Editora Peirópolis

O livro  
do palavrão 
Selma Maria 
Editora do Brasil

Selma Maria  Educadora, escritora, formada  
em artes, pesquisadora de  
brinquedos e da cultura  
de cidades bem pequeninas,  
inventora de gambiarras poéticas. 
Como a menina Selma foi apre-
sentada aos livros e à literatura? 
Meu pai era vendedor de revistas  
e livros na distribuidora Fernando 
Chinaglia. Viajava o Brasil inteiro, 
voltava cheio de histórias e isso  
me encantava. As histórias narradas 
me deixavam hipnotizada. Eu sempre 
via a sala de casa cheia de pilhas 
de livros e revistas que desper-
tavam a minha curiosidade. 

Minha mãe era costureira e toda 
semana ia à rua 25 de Março comprar 
tecidos, botões, zíper. Ela também 
comprava livrinhos na praça da Sé. 

Depois, com algum dinheirinho que 
ganhava, juntava e comprava os livros 
do Monteiro Lobato. Narizinho  
me levou para clarear meu mundo, 
aquele sítio virou minha casa. Aos oito 
anos, fomos morar num sítio longe 
de tudo da cidade, e ali eu brincava 
sozinha com a natureza. Segui me 
identificando com as histórias de 
Lobato. Comecei a desenhar muito. 
Acho que o que me pegou naquele 
momento foram os desenhos das 
letras, das figuras. Na adolescência, 
descobrir Maria Clara Machado. Não 
saía de dentro de teatros, nos sábados 
à tarde, para ver peças e mais peças 
infantis. Depois comecei a fazer teatro, 
o que me levou a conhecer os autores. 

Você viajou muito pelo Brasil  
e seu contato com outras  
culturas dentro do próprio  
país despertou em você a paixão  
pela palavra, pela língua e pela  
literatura. Como foi 
essa experiência?
Primeiro essas viagens pelo Brasil 
despertaram o meu olhar para as 
crianças e adultos que brincavam 
juntos, nunca tinha visto isso tão 
espontâneo. Foi uma cena à beira  
do rio Madeira, na Amazônia,  
com uma roda cantada e dançada.  
Outro momento forte foi encontrar  
os adolescentes do grupo de  
contadores Miguilins, de Cordisburgo  
e Morro da Garça. Isso foi em 2004, 
quando viajei com meus três filhos 
para o sertão de Minas Gerais e foi 
muito impactante. A vida e a litera-
tura misturadas ali na rua da cidade, 
aqueles meninos e meninas contando 
histórias de uma obra inteira de um 
autor "cascudo" de entender e, para 
eles, os Miguilins, era tão fluente.  
As palavras vivas tão belamente 
faladas, parecia música, é música, 
Guimarães Rosa construiu suas frases 
como melodias para serem ouvidas, 
não lidas em silêncio.  

Desde cedo se envolveu 
com o universo da 
arte-educação. Além 
de atuar como profes-
sora de artes em várias 
instituições culturais, 
dedica-se a pesquisar 
a Cultura da Infância. 

facebook.com/
selmamariak 

Isso é ser brasileiro, valorizar a  
musicalidade de nossa língua tão bela. 
Por isso a música brasileira é cantada  
e divulgada em todo canto do mundo. 
Porque nossa poesia é muito bela, 
nossa língua uma das mais musicais 
do mundo. Isso me deixou feliz e me 
fez voltar milhões de vezes para essas 
cidades sertanejas, a desenvolver um 
trabalho de oficinas com as crianças 
e adultos com seus brinquedos muitos 
esquecidos. Fomos nos aprendendo  
e doze anos se passaram. Isso que  
me faz querer sempre conhecer mais  
e mais meu país, sua cultura, arte, 
literatura. Porque quero sempre trocar 
com as pessoas, a mim estrangeiras. 
Aqui falamos mil idiomas. Mergulhar, 
ouvir histórias é ganhar na loteria para 
mim. É onde me sinto rica, milionária. 
Para mim, criar história vem desse 
lugar: as ruas e casas brasileiras  
de toda nossa gente tão generosa e 
rica. Eles são os poetas. Eu só traduzo 
o que eles falam, monto as palavras. 
Sou uma ponte. O livro e a litera-
tura servem para eu não esquecer 
o que vi, vivi nestes lugares com 
estas pessoas tão caras para mim.

Além de escrever, você também 
transita no universo do brincar. 
Com isso, fez uma exposição que 
mostrou o encontro da palavra 
oral, da literatura e da infância. 
Juntando coisas e palavras, você 
começou a criar brinquedos e 
objetos poéticos. Você acre-
dita que esses diferentes olhares 
ajudam na formação do leitor?
Sim, sempre acreditei numa formação 
lúdica do ser humano. Somos feitos 
para sonhar e o jardim da infância  
com seus brinquedos é o lugar  
de aprender o mundo. E trazer  
esse brincar que todos nos identifi-
camos em forma de poemas é uma 
maneira muito fácil de fazer o leitor  

se encantar pela literatura sem 
perceber que está aprendendo  
conhecimento. Para ele, é só  
uma brincadeira. Mas, na verdade,  
é uma brincadeira na qual a arte  
e a ciência se misturam. Existe  
uma pesquisa ali na movimentação  
do corpo, nas descobertas do mundo,  
na formiga que atravessa um grave-
tinho devagar e deixa sua marca.  
Tudo nessa observação é aprendizado, 
e a arte mostra isso, se apropria  
das múltiplas linguagens da criança  
e inventa o teatro, a literatura,  
o cinema, as artes plásticas,  
a música. Criança, quando se  
relaciona com ela e o mundo, já faz 
tudo isso: teatro, música, literatura...

Ela que cria as novas palavras. O autor 
se apropria desse momento, lembra. 
Sempre buscamos na infância inspi-
ração porque a infância é um celeiro 
de criações novas a todo o momento.

O que é o neologismo  
do Guimarães senão, primeiro, 
observar as crianças que rein-
ventam nossa língua a todo 
momento falando errado...

Os jovens e sua nova linguagem vinda 
da internet são incríveis também.  
O mundo está todo dia mudando,  
e acompanhar as mudanças é estar 
vivo, na alegria de descobrir poesia  
em tudo. Não deixar de ser curioso 
é não envelhecer, é ser criança com 
qualquer idade. Por isso é difícil 
categorizar livro por idade. Livro 
bom é para qualquer idade. 
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Ana Luisa 
LacombeLázaro Ramos

Blandina 
Franco 
e José 
Carlos 
Lollo

Laura  
Castilhos Palavra Cantada

Angela-Lago

Aline Abreu

O desafio desta edição é uma espécie 
de Amigo Oculto Literário. Cada autor 
convidado foi sorteado para receber  
o título de um livro de outro autor  
que também estará na Flipinha 2016, 
mas sem saber maiores detalhes sobre  
a obra. A partir do título, cada autor 
teria que criar o que lhe viesse à cabeça. 

Divirta-se com os resultados da criação 
de cada autor e depois procure conhecer 
os livros que deram origem aos desafios.

Explicando 
os desafiosPatricia  

Auerbach

Ernani Ssó

Estêvão  
Marques

Selma  
Maria

Alexandre 
Castro 
Gomes 

Eliane Potiguara

Celso Sisto



Alexandre de Castro Gomes recebeu 

A árvore de Tamoromu

A cutia, o macaco e a onça

Uma fábula  
 

A Árvore de Tamoromu se destacava 
das outras árvores da mata dos  
Wapixana. Ela não era muito alta  
e sua folhagem tinha a mesma  
cor que a de tantas outras ao seu 
redor. O que a diferenciava eram  
os abundantes galhos que nasciam  
do seu tronco. Galhos robustos, carre-
gados de alimentos dos mais variados. 
De um tombavam cajus. De outro 
transbordavam cachos de bananas.  
De um terceiro brotavam melancias.  
E não só isso. Havia galhos com feijão, 
milho, arroz, abóbora, inhame, amen-
doim e mais muita comida gostosa.

O faro aguçado de uma cutia  
a levou até o banquete e, desde  
então, todos os dias ela se  
alimentava do que caía no chão.

Certa manhã, ao chegar para o 
desjejum, percebeu o terreno limpo ao 
redor da árvore. De baixo vislumbrou 
os galhos carregados de delícias.

– O que quer aqui? É tudo meu! Tudo 
meu! – um macaco zangado berrou 
com a pequena cutia, de um galho 
grosso encoberto pelas folhas.

– Oi, senhor Macaco. Vim de longe 
e estou com fome. Sou magra 
e miúda. Por um punhado de 
milho, já me dou por satisfeita.

– Escolhi essa árvore como  
residência e aqui morarei de  
agora em diante. Minha família  
é numerosa e já distribuí os convites. 
Preciso de tudo para as visitas. Vai 
embora! É tudo meu! Tudo meu!

A cutia retirou-se desolada e 
seguiu seu caminho. Mais adiante 
foi surpreendida por uma onça, 
que surgiu de lugar nenhum.

– É hoje que como carne! Venha 
para minha boca, dona Cutia.

– Não faça isso! Sou magra e miúda. 
Não valho o esforço de uma dentada. 
Mas se me seguir, mostrarei uma 
árvore mágica, com galhos cobertos 
de alimentos de todos os tipos. 
Tem castanha do Pará, pitanga, 
jabuticaba, mandioca, cacau...

– E eu tenho cara de vegetariana? 
Eu gosto é de carne, entendeu? 
Carne! – Mostrou os dentes afiados.

– Calma! A senhora não deixou 
eu terminar. É uma árvore tão 
maravilhosa que tem até galho 
que dá macaco. Eu vi um madu-
rinho ainda há pouco. E sei que 
em breve chegarão mais. 

Em pouco tempo, tropeçavam  
nas raízes da Árvore de Tamorumu.

– Quem vem lá? Vai embora! É tudo 
meu! Tudo meu! – vociferou o macaco.

E a onça o comeu.

Bronca da história: seja  
generoso, compartilhe e trate  
com respeito até quem não merece.

Aline Abreu recebeu 

O menino que  
colecionava guarda-chuvas

O menino que colecionava desafios
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Sete Bruxas 

Ana Luísa Lacombe recebeu 

No escuro - Sete histórias 
tenebrosas de Bruxa 

Sete bruxas diferentes 
sete vassouras que voam 
sete caldeirões ardentes 
sete risadas ecoam

A primeira é zarolha 
A segunda, estabanada 
A terceira não teve escolha, 
Era magra feito alma penada

A quarta, não vá se assustar, 
Era mais brava que o mar 
A quinta tinha um belo olfato, 
Pois o nariz era grande de fato

A sexta era desgrenhada 
E se não fossem da sétima bruxa  
as unhas que eram gigantescas, 
Viveria descabelada 
Com uma aparência grotesca

Agora vocês já conhecem 
As sete bruxas malvadas 
Se passarem em seu caminho 
E ouvirem a gargalhada

Não fiquem apavorados 
Não precisam tremer assim  
E só dizer abracadabra 
Sim salabim pim pim

Fim!

Metade cara,  
metade máscara

metade,  
cara metade,  
máscara.

Angela-Lago recebeu



O caderno  
de rimas do João

O caderno de rimas do João 
Estava sempre à mão 
Até que em uma ocasião 
Ele o perdeu por distração 
E rimar virou um óbice!

Acordado de madrugada 
Procurava rima pra alvorada 
Pensava, pensava, e nada 
Só tinha ideia aparvalhada. 
Rimar virou um balhestro!

Mudou para sol nascente 
Mas mesmo com trabalho diligente 
Luz baixa e música ambiente,  
Nenhuma rima decente. 
Rimar virou uma travanca!

Resolveu mudar para Aurora 
Nome de princesa que todo mundo 
adora 
Mas o adiantado da hora 
Era na sua mente uma espora. 
Rimar virou um embeleco!

Passou então a tentar crepúsculo 
Mas apesar de o cérebro ser um 
músculo 
E seu trabalho ser maiúsculo 
O resultado não dava um opúsculo. 
Rimar virou um pespego!

Já no auge da sua insônia 
E na maior sem-cerimônia 
Decidiu tentar rima com Titônia 
Mas isso já é uma acrimônia! 
Não tem jeito! Rimar é 
mesmo uma barbilho!

Blandina Franco e José Carlos Lollo receberam

Óbice – aquilo que obsta, 
impede; empecilho, estorvo

Balhestro - aquilo que difi-
culta, empecilho, dificuldade

Travanca - aquilo que impede, que 
trava; empecilho, obstáculo

Quem soltou  
o pum?

A princesa Pum d’Amor

Era uma vez um dragão 
furunfunfão, triunfunfão, misericuntão;  
que engoliu um ogro  
furunfunfogro, triunfunfogro, 
misericuntogro; 
que tinha engolido uma bruxa  
furunfunfuxa, triunfunfuxa, 
misericuntuxa; 
que tinha engolido um duende  
furunfunfende, triunfunfende, 
misericuntende; 
que tinha engolido uma princesa 
furunfunfesa, triunfunfesa, 
misericuntesa; 
que tinha comido uma pétala de rosa 
furunfunfosa, triunfunfosa, 
misericuntosa.

Celso Sisto recebeu

O dragão soltou um pum incendiário 
furunfunfário, triunfunfário, 
misericuntário; 
que fez voar o ogro 
furunfunfogro, triunfunfogro, 
misericuntogro; 
O ogro soltou um pum estrondoso 
furunfunfoso, triunfunfoso, 
misericuntoso; 
que desprendeu a bruxa 
furunfunfuxa, triunfunfuxa, 
misericuntuxa; 
A bruxa soltou um pum bruxesco 
furunfunfesco, triunfunfesco, 
misericuntesco; 
que fez saltar o duende 
furunfunfende, triunfunfende, 
misericuntende; 
O duende soltou um pum estridente 
furunfunfente, triunfunfente, 
misericuntente; 
que libertou a princesa 
furunfunfesa, triunfunfesa, 
misericuntesa; 
A princesa soltou um pum suave 
furunfunfave, triunfunfave, 
misericuntave; 
que tinha cheiro de flor. 
furunfunflor, triunfunflor, misericuntlor

Quem quer provar o perfume da 
princesa Pum d’Amor? 
furunfunfor, triunfunfor, misericuntor; 
Quem quer ser seu príncipe 
desencantado?  
furunfunfado, triunfunfado, 
misericuntado; 
Eu que não! Não quero nada!  
Furunfunfada, Triunfunfada, 
Misericuntada!

Embeleco - aquilo que impede; 
empecilho, estorvo, obstáculo

Pespego - aquilo que emba-
raça ou molesta; estorvo

Barbilho - obstáculo, difi-
culdade, empecilho

Madrugada – alvorada, aurora, 
crepúsculo, sol nascente, titônia
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Esquisita como eu

Tenho um sinal no olho direito  
que pega minha testa, o olho  
propriamente dito e uma parte  
acima da bochecha. Ele é roxo como  
a tinta da jabuticaba ou do jenipapo.

Quando eu era criança e mais tarde 
adolescente, alguns membros da minha 
família diziam que eu era marcada pela 
polícia e eu nunca entendi essa terrível 
comparação. Mais tarde vim a entender 
que eu nunca poderia fazer uma traves-
sura de criança porque a polícia iria me 
identificar. E por isso fui uma criança 
muito quieta e tímida. Ao lado disso, 
também era de origem indígena, e 
muitas crianças zombavam de meu sinal, 
dizendo que eu havia tomado um soco 
no olho, por isso ele era roxo. E eu ficava 
muito triste, além de eles zombarem  
de mim porque minha avó era índia  
e vendia bananas na porta da escola.

Eliane Potiguara recebeu 

Por tudo isso sempre me senti 
uma pessoa esquisita, uma pessoa 
diferente e me entristecia.

Um dia, qual foi a minha surpresa? 
Visitando a área indígena de meus 
avós e bisavós, fui recebida com 
honra e homenagem pelo cacique 
na época, o Sr. João Batista Faus-
tino, um grande guerreiro indígena.

Ele me contou uma história, informando 
que uma pessoa que tinha um sinal 
igual ao meu estava sendo esperada 
por muito tempo em sua aldeia, no 
nordeste brasileiro, e que o Pitiguari 
– um passarinho muito assanhado – 
gritava do alto da árvore: “Eliane já 
vem... Eliane já vem... Eliane já vem... Era 
eu que chegava ali naquelas bandas!...”

O cacique também contou a história  
de que todas as pessoas que nascessem 
com aquele sinal que eu tinha eram 
pessoas especiais e com uma espiri-
tualidade e luz muito grande e que 
tinham uma missão na terra a cumprir. 

Exatamente aí foi quando eu comecei 
a gostar de minha marca roxa no 
rosto e comecei a expô-la sem medo 
e timidez. Eu era importante, eu era 
bonita, eu era indígena. Eu era dife-
rente, esquisita, mas aos poucos  
fui perdendo a grande timidez e  
me tornando uma pessoa mais feliz  
e que sabia que poderia expressar-me 
na vida. Assim, também me  
tornei escritora, fui perdendo o  
medo de falar e assumindo as geniais  
ideias que tinha na cabeça. Hoje tenho  
65 anos. Continuo a me sentir esqui-
sita, mas uma esquisitice com minha 
identidade, sabendo quem eu sou e 
sabendo que posso contribuir com o 
planeta terra para que ele não morra.

Posso contar histórias para as 
crianças, posso rir com liberdade, 
posso sonhar e sonhar junto a elas. 
Eu sou esquisita, mas sou feliz.

Colherim: ritmos brasileiros na dança

Colherim: ritmos brasileiros na 
dança percussiva das colheres

Mesmo que o título me pareça mais 
adequado a um ensaio do que a um 
romance, ele faz todo sentido. Como 
muitos outros títulos estranhos  
ou simplesmente opacos, feito  
O processo, de Franz Kafka, ganha  
ares de fatalidade após a leitura,  
ao ponto de a própria palavra ter seu 
sentido expandido. Hoje, não podemos 
pronunciar a palavra “processo”  
sem vislumbrar um vasto labirinto 
burocrático, onde a lei e o poder 
obedecem à lógica dos sonhos.  
Em menor escala, a palavra 
“colherim”, depois da leitura desse 
trepidante romance de aventuras, 
de um mero diminutivo de colher 
– desusado, por sinal – passou 
quase a ser sinônimo do improviso 
e da ginga do povo brasileiro.

Vamos a um rápido resumo do enredo, 
sem revelar o final surpreendente. 
Hans Grimm, aos sete anos, depois de 

Ernani Ssó recebeu

um acidente aéreo do qual  
é o único sobrevivente, é criado  
por uma tribo de botocudos.  
Apesar de jamais ter perdido  
seu sotaque alemão, Hans se torna  
um verdadeiro indígena. Como era 
muito magro e sua brancura extrema 
ficou rosada com o sol tropical, logo  
que passou a usar batoque, ganha  
o nome de Colhereiro. Anos depois,  
um tio que o procurou desesperada-
mente o resgata da selva. Mas não 
voltam para a Alemanha, porque  
o tio se apaixona por uma brasileira, 
e eles vão morar no Nordeste. 

Na escola, onde aprende penosamente 
o português, Hans Colhereiro faz 
amizade com meninos que se dedicam 
a batucadas com canetas, lápis, réguas 
ou mesmo com os dedos nas carteiras, 
para atormentar as professoras e 
arrancar aplausos das colegas. Hans 
Colhereiro, fascinado pelo ritmo  

ou na ânsia de se enturmar,  
acompanha estalando a língua  
e as unhas no batoque. Seu nome 
indígena acaba adaptado pelos 
nordestinos para Colherim.

São hilariantes os capítulos que tratam 
de suas imitações de galopes  
de jegues na caatinga ou sua paródia 
da Nona Sinfonia, singelamente 
conhecida como Beethoven no fubá. 
Mais tarde, na maturidade, Colherim 
tenta fundir polca e xaxado e entra 
para um grupo de músicos de baile, 
em que faz grande sucesso. Apesar 
de tudo, ele declara: “Os ritmas brasi-
leirros som uma mistério pra mim.”
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O jornal

Estêvão criou este vídeo a partir  
do título do livro O jornal,  
de Patrícia Auerbach. A ideia é que  
os professores e os alunos inventem  
a notícia Rambresguética do jornal  
Maluco para cantarem juntos na Flipinha.

(clique na foto para ver o vídeo)

Estêvão Marques recebeu

Número

Laura Castilhos recebeu

http://www.youtube.com/watch?v=WIcRqeqKQEc&feature=youtu.be


O caderno  
do jardineiro

Pedro Célio se considerava  
um bom irmão, filho e amigo.

Sua saúde estava sempre bem.  
Mesmo do surto de dengue  
em que todos os seus vizinhos  
se contorceram de dor e foram parar 
no hospital Pedro Célio escapou ileso.

Pregar botões era também 
algo de que ele se vangloriava, 
fazia isso como ninguém.

Numa sexta feira de agosto, segundo 
ele mês do desgosto, Pedrélio, como 
era chamado pelos amigos, se irritou 
porque seu bonsai havia morrido.

Naturalmente culpou o jardineiro  
do prédio em que morava. Pedro tinha 
pedido que o jardineiro, assim como 
cuidava das áreas comuns do prédio, 
cuidasse também do seu bonsai.

Com a morte da sua plantinha,  
Pedro se pôs a caçar todo  
e qualquer deslize do jardineiro. 

Lázaro Ramos recebeu

E munido de um relatório tão perfeito 
quanto os botões pregados por  
ele mesmo, Pedro conseguiu que  
todos os moradores na reunião  
de condomínio do fim de agosto  
decidissem pela demissão do jardineiro.

E mais que isso, disse que, como  
era um homem muito inteligente, ele 
mesmo cuidaria do jardim do prédio.

O jardineiro havia deixado  
um caderno de anotações,  
com listas de produtos e plantas.  
Com este pequeno guia, ele conse-
guiria cuidar de todas as plantas e, 
principalmente, ressuscitar seu bonsai.

Abriu o caderno e, para sua 
surpresa, o que encontrou...

Espada de são Jorge - A5, 
3 vezes ao M s1.

Bromélias - Cascas de L 
e T e AG sempre.

Tulipas - Especial 22, A5 
também e muito S a T.

Bonsai do Sr. Pedrélio - Poda só 
em SB e AG pelo bico da V. Am.

E a lista seguia, sempre em 
códigos muito pessoais.

Como obstinado que era, Pedro Célio 
se trancou em seu apartamento do 
dia 15 de agosto até 1º de setembro, 
tentando decifrar os códigos. Às 
tardes, molhava as plantas em grande 
quantidade para ter tempo de voltar 
a seus códigos desafiadores.

No dia 1º, ele pensou ter enfim  
decifrado os códigos. Olhou pela janela 
para comemorar e eis o que encontra...

Todo o jardim estava morto.

Sem chance de recuperação.

Calmamente, Pedro Célio pegou 
sua camisa azul, com os dentes 
arrancou cada botão. Pegou sua 
caixa de costura. Calmamente 
colocou a linha na agulha e 
começou a recolocar os botões.

Palavra Cantada recebeu

Menina amarrotada

(clique nas fotos para ouvir os áudios)

Menina amarrotada  
a melodia

Menina amarrotada  
explicação
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http://clyp.it/kc40r4xu
http://clyp.it/xa0pmn14
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ABC da água

Patricia Auerbach recebeu

minhas águas

piscina de vó, 
poça de chuva, 
banho depois de brincar.

cachoeira na mata, 
mar na lembrança, 
um quintal pra se molhar.

chuva na calha, 
gota na folha, 
água-viva no fundo do mar.

nascer do sol, 
fim de tarde, 
uma nuvem a derramar.

e não me venha a ciência 
falar em transparência. 
eu não vou acreditar.

pois é azul a lembrança, 
verde a esperança, 
e vermelha é Iemanjá.

Beijo de sol

Selma Maria recebeu

Beijo de sol 
Vai me queimar 
Deve ser irritante 
Diz a lua minguante

Beijo de sol 
Uma ova! 
Diz a lua nova

Beijo de sol 
Me acorda muito cedo 
Diz a lua crescente de medo

Beijo de sol... 
Que venha, sou confiante 
Diz a cheia lua brilhante!
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O reino partido ao meio 
Rosa Amanda Strausz 
il. Natalia Colombo

 
Certas coisas parecem que nunca 
vão mudar. Mas, às vezes, quando 
menos esperamos, um acontecimento 
repentino tira tudo do lugar. É o 
que se passa com o pequeno prín-
cipe desta história. Por culpa de um 
dragão raivoso, seu reino e as coisas 
que existem nele são partidos ao 
meio. No começo, a situação parece 
assustadora. Mas, com o tempo, o 
príncipe acaba descobrindo que não 
existe apenas um jeito de viver.

Vou crescer assim mesmo – Poemas 
sobre a infância 
Carlos Drummond de Andrade 
il. Ale Kalko  
 
Nos poemas reunidos neste livro, 
Drummond fala sobre a infância 
e é impossível não se identificar. 
Quem é que nunca levou uma 
bronca do pai, comeu jabuticabas 
do pé, ouviu a pergunta “o que 
você vai ser quando crescer”?

Parte da coleção Lembrete,  
procura despertar o gosto pela 
leitura com o melhor da literatura 
brasileira, em seleções pensadas 
para o público entre 9 e 13 anos. 

Quem manda aqui? 
André Rodrigues, Larissa Ribeiro,  
Paula Desgualdo e Pedro Markun 

Desde a infância, nosso imaginário é 
povoado por histórias de reis e rainhas, 
mestres e aprendizes. No dia a dia, as 
formas de organização política estão 
em toda parte. Fruto de seis oficinas, 
o projeto compartilha noções sobre 
modos de governar e tomar deci-
sões, de uma maneira bem divertida. 
O objetivo é convidar as crianças a 
refletir e levar o assunto para dentro 
de casa e para a sala de aula. 

Cores da Amazônia 
César Obeid 
il. Guataçara Monteiro 

Quem já ouviu falar em tucumã, uxi, 
buriti? E na aperema, no guará e na 
sucuri? Neste livro, o leitor descobrirá 
os sabores e as cores de algumas frutas 
e bichos da Amazônia, por meio de 
poemas divertidos e imagens encan-
tadoras que trazem todo o brilho e o 
colorido da nossa amada floresta. O 
livro vem ainda com um CD de músicas 
inspiradas pelos ritmos amazônicos.

Companhia das Letrinhas Editora do Brasil

O melhor da festa 
Nye Ribeiro 
il. Bruna Assis Brasil 

Neste conto acumulativo e diferente, 
o frade de boina preta e bengala 
torta vai atrás do gato de unhas 
compridas, que corre atrás do rato 
de pelo cinzento, que entra na casa 
de sete portas… O que eles têm em 
comum? Ora, ora… todos só querem 
aproveitar o melhor da festa! Um 
livro inteligente e divertido para os 
fãs de uma história bem-contada.

É doce mesmo? 
Renata Bueno 
 

A princesa é sempre uma boa menina? 
O gatinho não é sempre fofo, ainda 
mais quando alguém mexe em sua 
comida. Neste livro da coleção MAS…, 
a autora nos mostra que até mesmo os 
personagens mais doces têm um lado 
amargo. É só desdobrar as páginas 
para ver o outro lado das coisas...

Confira a seguir sugestões  
de leitura das editoras parceiras  
da Flipinha, que apoiam o programa 
permanente de incentivo à leitura  
da Associação Casa Azul. Entre as 
ações desse programa, está a criação 
de bibliotecas e espaços de leitura em 
mais de quarenta escolas paratienses.m
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Direitos universais  
das crianças e dos jovens  
Flavio de Souza 

Toda criança tem direito a nome e 
sobrenome. E a ter um lar, comida, 
lazer e educação. Estes e outros 
direitos estão na Declaração dos 
Direitos da Criança, escrita em 
1959 pela ONU. Neste livro, o 
autor apresenta esse documento 
de três formas: uma poética; outra, 
explicando os dez princípios; e, 
enfim, o documento oficial.

Mas será que nasceria a macieira?  
Alê Abreu Narrada e Priscilla Kellen 

Por meio de imagens e sem texto,  
a história mostra as diferenças que 
o tempo e a transformação do meio 
ambiente acarretam na paisagem 
de determinada cidade: na história 
do lugar, das pessoas e até de uma 
macieira. Ao acompanhar a sequ-
ência narrativa, percebe-se que o 
"progresso" modifica o lugar e o modo 
como nos relacionamos com ele.

Restaurante animal 
Blandina Franco e José Carlos Lollo 

Um restaurante que atende ao paladar 
de diferentes animais. Por meio  
de divertidas rimas, conhecemos  
a preferência alimentar do cachorro,  
da pulga, do peixe, da baleia, da vaca, 
do besouro. É um restaurante que 
atende a gostos refinados ou esqui-
sitos. Depende da exigência do cliente!
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Jujuba

Quem vem lá? – Música e 
brincadeira para o bebê
Margareth Darezzo 
il. Bruno Nunes 

Este livro traz orientações para esti-
mular a criança nos primeiros anos de 
vida. A compositora e arte-educadora 
Margareth Darezzo sugere atividades 
para crianças de 0 a 3 anos a partir de 
treze canções criadas especialmente 
para inserir a música na vida dos bebês. 
O livro acompanha um CD com direção 
musical e arranjos de Pichu Borrelli.

Olelê – Uma antiga cantiga da África
Fábio Simões
il. Marilia Pirillo 

No Congo, quando as águas do rio 
Cassai sobem, o povo das áreas baixas 
precisa migrar para os lugares mais 
altos. O Kala, homem mais velho da 
aldeia, chama os mais novos para se 
reunir, entrar nos barcos e começar a 
perigosa travessia. É hora de cantar a 
música que vai dar coragem às crianças 
para atravessar o rio: “Olelê, Olelê!”

Fábulas de Leonardo da Vinci
Alfredo Sertã 
il. Thais Beltrame

Leonardo da Vinci foi um dos maiores 
gênios que a humanidade já conheceu. 
Além de inventor e pintor, foi também 
escritor, e de vários gêneros literários! 
Quatro de suas fábulas foram adap-
tadas para este livro, que traz também 
um CD com a narração das histórias.

A força da palmeira 
Anabella López 
il. Anabella López

Todas as culturas possuem uma  
narrativa que fala de superação,  
cada qual com a sua peculiaridade.  
A força da palmeira é um conto  
popular africano de transmissão oral. 
Ele é contado e transmitido de geração 
em geração, de pessoa pra pessoa, 
no Magreb, região norte da África.

Melhoramentos Pallas

O cabelo de Cora 
Ana Zarco Câmara 
il. Taline e Schubach  

Cora é uma menina como as outras, 
que adora ir à escola e é bastante 
orgulhosa do seu cabelo. Ele não é 
liso como o das outras meninas, nem 
crespo como o de sua tia Vilma e sua 
avó. Mas talvez o cabelo de Cora não 
pareça tão belo para suas colegas, 
e ela pode precisar de um empur-
rãozinho para aprender a amá-lo de 
novo e a dizer para todo mundo o 
quanto ele é bonito do jeito que é.

Duplo duplo  
Menena Cottin 

Duplo Duplo pretende introduzir  
o leitor, através de palavras e  
ilustrações, no mundo das formas, 
mostrando que podemos descobrir 
um novo e divertido caminho sempre 
que resolvemos enxergar as coisas 
de um jeito diferente. E que o final 
de uma jornada pode conter um 
começo ainda mais surpreendente.

E agora, papagaio?
Gilles Eduar

Lá do alto, o papagaio avista lá 
longe. Mas o que ele está vendo? Em 
tom de lengalenga, os números são 
apresentados numa brincadeira de 
adivinha. O pequeno leitor é convidado 
a subir na bicicleta com a perso-
nagem e a participar da narrativa, 
prevendo a quantidade de elementos 
que aparecerão na ilustração.

Eu (não) gosto de você 
Raquel Matsushita

A chegada de um irmão nunca é tão 
tranquila... Apesar do cuidado dos 
pais, o ciúme, a raiva e o desconten-
tamento sempre aparecem. Mas tudo 
isso misturado com muito amor! "Eu 
(não) gosto de você!" traz todos esses 
sentimentos, numa linguagem visual 
com muitas cores, que envolvem o 
leitor do começo ao final do livro.

O mundo de papel
Jean-Claude R. Alphen

O menino vivia em seu mundo de 
papel. Os pais tentaram de tudo, 
mas nada adiantou: Nicolai queria 
mesmo era viajar pelos mundos 
inventados. Despois de muitas tenta-
tivas, resolveram aceitar o convite 
do filho: “Por que vocês não experi-
mentam tirar os óculos?” E uma nova 
história de afetos nasce na família.

Panda Books

O grande amigo
Katia Canton
il. Renato Moriconi

Rodrigo era um garoto tão tímido 
que ganhou o apelido de Bicho do 
Mato. Lá no fundo, ele queria muito 
fazer amigos, porém ninguém lhe 
dava atenção. Nem seus pais, nem 
o menino na praia, nem os colegas 
de classe. Sequer o cachorro na 
rua queria saber do garoto. Até 
que, um dia, Rodrigo olhou-se no 
espelho e descobriu algo incrível.

A porta da terra
Edith Derdyk

Será que pedra pensa? Será que 
nuvem dança? Será que a Terra 
tem porta? Joana estava intri-
gada com essas perguntas. E Zeca, 
curioso para entender essa mania 
que Joana tinha de olhar dentro das 
coisas, resolve acompanhar a nova 
amiga numa verdadeira expedição: 
cavar um buraco num terreno baldio 
para encontrar a porta da Terra. 

Hora do lanche
Andrea Curtis

Recheado de fotos e textos que tratam 
tanto da cultura alimentar de cada 
país como de questões globais, este 
livro mostra como as crianças ao redor 
do mundo estão assumindo as rédeas 
da situação e se encarregando do 
almoço servido em suas escolas – culti-
vando hortas, aprendendo a cozinhar 
e expressando o seu direito de ter 
acesso a uma alimentação saudável.



SM

Um dia, Otávio notou uma coisa 
estranha em sua bochecha: um pelo 
longo e duro surgido do nada! Em 

pouco tempo, sua cara estava coberta 
de pelos como aquele. Estaria ele se 
transformando num porco-espinho?

Uma história divertida e absurda 
sobre as mudanças que todos precisam 

enfrentar ao final da infância.
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O caderno do jardineiro
Angela-Lago

Os versos delicados da premiada  
escritora e ilustradora mineira Angela-
Lago brincam com a sonoridade  
e o sentido das palavras, revelando 
uma poesia madura e consistente. 
Repleta de significação, a flor é a 
metáfora utilizada para tratar de 
temas ligados à existência humana.

Otávio não é um porco-espinho
Jean-Claude R. Alphen

Um pelo longo e duro surge no rosto 
do menino Otávio. E agora, estaria ele 
se transformando num porco-espinho?

Um escritor na capela
Nelson Cruz

Baseado em Memórias do cárcere,  
este livro lança um olhar sobre  
a fase final do confinamento  
de Graciliano Ramos, quando 
ficou preso na capela da Casa de 
Correção, na capital da República. 
Por meio de imagens impressi-
onantes e um relato rigoroso, o 
premiado autor recria as vivências 
angustiantes do escritor alagoano.
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A mentira da verdade
Joaquim de Almeida

Adaptação de um conto africano  
de criação, que trata da mentira  
e da verdade, apresentando a cultura 
iorubá por meio de figuras masca-
radas, com ricas indumentárias.

Em asas de algodão
Marilda Castanha

A premiada autora e ilustradora  
Marilda Castanha mostra,  
neste livro encantador, o  
importante papel da imaginação  
no processo de amadurecimento  
e na conquista da autoconfiança.

Andarilhas 
Heloisa Prieto 
il. Jan Limpens

Três narrativas da tradição oral – uma 
budista, uma árabe e uma cigana – são 
recontadas em um cenário urbano e 
contemporâneo, mostrando como as 
histórias circulam e se propagam.

Para enfrentar a solidão de seu mundo cinza, uma garotinha  
conta com um amigo muito especial, que às vezes  

chega do nada, sem avisar. Juntos, os dois se lançam  
num divertido voo, repleto de aventuras.

A premiada autora e ilustradora Marilda Castanha  
mostra, neste livro encantador, o importante papel  

da imaginação no processo de amadurecimento  
e na conquista de autoconfiança.

ISBN978-85-418-1243-6

9788541812436

154231
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Quando olofi criou o mundo,  
deu existência a todos os 
opostos: a terra e o mar,  
a noite e o dia, a ordem  
e o caos... por fim, vieram  
a verdade e a mentira.  
À primeira, ele deu força  
e beleza; À segunda,  
fraQueza e feiura.
não demorou muito, a inveja 
encontrou-se com a mentira  
e incutiu-lhe profunda  
cobiça. para conseguir o Que 
desejava, ela então resolveu 
enfrentar a verdade numa  
luta terrível, Que durou  
dias e mais dias.
 
adaptação para linguagem de  
hQ de um mito de criação iorubá.
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A MENTIRA 
DA VERDADE
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Três adolescentes em trânsito, três histórias da tradição 
oral (uma budista, uma árabe e uma cigana), recontadas 
em um cenário urbano, contemporâneo. Assim como os 
jovens viajantes, essas narrativas também evocam imagens 
de deslocamento: a flecha do arqueiro das nuvens cruza os 
ares e rompe o véu da ilusão; o imponente cavalo árabe,  
presente de Alá, ajuda os beduínos na dura travessia do 
deserto; o canto alegre de um povo andarilho, filho do vento, 
torna mais leve sua errância. Onde moram as histórias, 
como elas percorrem diferentes tempos e espaços? Presentes 
desde que o mundo é mundo, perduram na imaginação  
de quem as escuta e as transmite, tendo a memória como 
passaporte.
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Depois de traduzir poetas como Emily Dickinson  
e Rainer Maria Rilke, Angela-Lago lança este  
primeiro volume de poemas de sua autoria.

Os versos delicados da premiada escritora e ilustradora  
mineira brincam com a sonoridade e o sentido das palavras,  

revelando uma poesia madura e consistente.  
Repleta de significação, a f lor é a metáfora utilizada  

para tratar de temas ligados à existência humana, como  
a passagem do tempo, a transitoriedade, a fragilidade.

Além dos textos, Angela-Lago cria belíssimas  
imagens que exploram a ideia de incompletude, de  
transparência. O resultado é um conjunto coeso e  

profundo, capaz de encantar os mais variados leitores.

O CADERNO DO JARDINEIRO 165674 CAPA.indd   1 12/18/15   12:11 PM
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Com apenas quatro romances, publicados no curto período de 
1933 a 1938, Graciliano Ramos compôs um dos principais mo-
numentos da literatura brasileira. A certa altura, porém, resolveu 
substituir a ficção pela confissão e passou a falar diretamente 
de si mesmo, contando a sua etapa de formação em Infância e 
a experiência como preso político do regime de Getúlio Vargas 
em Memórias do cárcere, livro publicado em 1953, alguns meses 
depois de sua morte.

Afetada pela doença, a escrita dessa última obra se arrastou 
por mais de oito anos e não chegou a ser concluída. O escritor 
parecia saber que não veria o livro editado: “Estou a descer para 
a cova, este novelo de casos em muitos pontos vai emaranhar-se, 
escrevo com lentidão — e provavelmente isto será publicação 
póstuma, como convém a um livro de memórias”. 

Em suas páginas, Graciliano mistura a objetividade do retrato 
coletivo, que vai além da reminiscência particular, com uma pers-
pectiva subjetiva e às vezes delirante. O estilo seco e afiado está 
presente — o mesmo que lhe deu notoriedade em obras como 
São Bernardo e Vidas secas. A “deformação expressionista” de 
Angústia, com sua escrita aparentemente desconexa, também. 

Como um personagem de Kafka — ou como seu próprio 
personagem, o retirante Fabiano, também trancafiado sem qual-
quer explicação —, Graciliano não compreende a opacidade das 
situações vividas na cadeia. Tudo é fragmentado, nebuloso, co-
berto por “trevas densas”. O livro subverte, portanto, as regras 
do gênero memorialístico, por meio dessa forma complexa que 
mescla o traço objetivo com a impressão marcadamente pessoal.

Essa combinação de sobriedade e liberdade imaginativa 
define também a arte de Nelson Cruz. Um escritor na capela re-
conta episódios da parte final das Memórias do cárcere, quando 
Graciliano está preso na  Casa de Correção, no Rio de Janeiro, 
junto a outras personalidades como a comunista Olga Benário, 
mulher de Luís Carlos Prestes, e a psiquiatra Nise da Silveira.

A força do desenho de Nelson Cruz, com o uso engenhoso 
de efeitos de luz e sombra, perspectiva e profundidade de cam-
po, realça a visada expressionista de Graciliano Ramos, repre-
sentando o nevoeiro mental que caracteriza sua criação literária. 
Ao mesmo tempo, com a narração em terceira pessoa, investe 
no equilíbrio e no distanciamento, e recria com absoluto rigor o 
relato admirável do autor de Memórias do cárcere.

Ivan Marques 
Professor de Literatura Brasileira (USP)

Nelson Cruz, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
em 1957. Ilustrador, autor e artista plástico, atua no mercado 
editorial desde 1998. Por sua obra recebeu muitos prêmios e 
condecorações, entre eles cinco Jabutis e o APCA de Melhor 
Livro Infantil com A máquina do poeta (Edições SM, 2012). 
Foi também indicado para o prêmio Hans Christian Anders-
en de ilustração em 2002 e para a prestigiada Lista de Honra 
do IBBY (International Board on Books for Young People) 
em 2004 e 2012. As ilustrações de seu livro Alice no telhado 
(Edições SM, 2011) fizeram parte da exposição internacional 
de ilustradores Tea with Alice, em homenagem aos 150 anos 
da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, mon-
tada no Museu de História de Oxford, em Londres, Inglaterra 
e, posteriormente, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lis-
boa, Portugal. Nelson Cruz mora e trabalha em Santa Luzia, 
cidade a 25 km de Belo Horizonte.

Em 1936, o escritor Graciliano Ramos é detido, sem  
acusação formal, processo ou interrogatório, e passará  
quase um ano em prisões do Rio de Janeiro.

Baseado em Memórias do cárcere, este livro lança um  
olhar sobre a fase final do confinamento, quando Graciliano 
ficou preso na capela da Casa de Correção, na capital da 
República. Por meio de imagens impressionantes e um relato 
rigoroso, o premiado artista e escritor Nelson Cruz recria as  
vivências angustiantes do grande escritor alagoano, numa 
obra de extrema beleza e sensibilidade.
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