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Onde está a literatura infanto-juvenil 
regional? Esta é possivelmente a grande 

indagação que a edição RelevO-AELIJ 
demanda. Sabemos que o Paraná tem 
excelentes autores e ilustradores, mas, 

em suma, desconhecidos, desprocurados, 
deslidos.

O déficit não é apenas ao âmbito dos 
leitores e do pouco espaço dispensado 

nas livrarias. Professores não sabem 
de nossa literatura infanto-juvenil, 

escritores não sabem, o mercado editorial 
local também não. Temos autores e 

ilustradores reconhecidos em diferentes 
regiões do país, mas abissalmente 

incógnitos em suas cidades – não que isto 
seja um duvidoso privilégio de setor.

Apesar do conceito de regionalidade 
não combinar com as proposições 
do RelevO enquanto instituição, é 

importante que saibamos do que está 
sendo produzido por aqui, mesmo este 
sendo apenas um recorte possível dos 
produtores locais. Esperamos que esta 

edição especial promova alguma reflexão 
e encantamento por meio da literatura.

Às crianças e jovens, as razões de todos 
os nossos esforços impressos, dedicamos 

esta edição.

Uma boa leitura a todos.

A AELIJ (Associação de Escritores e 
Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) 
tem como intuito de ampliar o alcance, a 
exposição e a divulgação do livro infantil 
e juvenil nacional e abrir novos espaços 

de contato entre autores, ilustradores e o 
público leitor. 

 A associação surgiu em 30 de junho de 
1999, em uma assembleia na Casa da Leitura, 

no Rio de Janeiro. O primeiro presidente 
eleito foi Rogério Andrade Barbosa, sucedido 

por Luiz Antonio Aguiar, Anna Cláudia 
Ramos, Hermes Bernardi e, atualmente, 

Sandra Pina.

A primeira coordenadora da regional 
do Paraná foi a escritora e ilustradora 

Márcia Széliga. Em sua segunda gestão, 
fez parceria com o escritor Yves Hublet, já 
falecido. De 2004 a 2006, a coordenação 
foi compartilhada entre Márcia Széliga e 

Glória Kirinus. De 2007 a 2009, Glória Kirinus 
permaneceu como coordenadora, sendo 

reeleita para o biênio 2009-2011. Em novo 
pleito para o biênio 2011-2013, foi eleita a 
escritora Marilza Conceição, que está na 

segunda gestão, mantendo o compromisso 
de estabelecer o intercâmbio entre autores 

do Paraná e das demais localidades do 
país, agregando e integrando escritores 
e ilustradores para o fortalecimento da 

associação. 

A atual presidente da AEILIJ, escritora 
Sandra Pina, acredita que a finalidade 

principal do grupo é unir profissionais que 
trabalham isoladamente e possibilitar uma 

voz coletiva. 

“Mesmo que o trabalho não tenha voz 
uníssona, na hora de levantarmos bandeiras, 

como melhores condições de trabalho e 
contratos mais justos, o associativismo se 

mostra fundamental para a classe”, afirma.
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Adélia Maria Woellner María Rosana Mestre

De A Menina que Morava no Arco-Íris, edição da autora

Como vive no infinito, Fêri-Fêri conversou com suas amigas nuvens e 
cada uma lhe deu um pouquinho de si mesma.
Com esses pedacinhos, construiu sua casa.
Ficou linda! E leve...
Com sua casa, Fêri-Fêri pode se deslocar para todos os lugares que 
quiser.
Mas a menina sente que precisa encontrar um lugar certo, para onde 
sempre possa voltar, depois de suas viagens pelo espaço.
Olhou... olhou...
De repente, seu amigo Arco-Íris, enorme, colorido, veio lhe oferecer o 
seu colo gostoso.
E Fêri-Fêri passou a morar no Arco-Íris.

Trecho de Trato feito, 2012, Editora Inverso, Curitiba

A mulher tinha a fronte ampla e cândida, que ia se enchendo de suor 
com o passar dos minutos. Sua voz era grave, nunca em tons elevados. 
Nem sequer nos instantes em que o Luiz olhava ao nada, desaproveit-
ando os conselhos da dama. Uma voz que parecia cantar as palavras. 
Formava um eco mórbido e puro, como o som das palavras sem raiz. 
Ela convidou-o para beber um cafezinho e quando se sentiu em solo 
firme, o levou para sua casa e lhe deu biscoitos. A sala era espaçosa, 
mas não luxuosa. Usava cores terra e dourados na decoração. Desde 
a toca da Flora eu os olhava, tentando escutar. No teto pendia uma 
luminária velha e suja.

Ela estava muito sozinha, tanto quanto ele.

Não teve filhos... Esse foi o primeiro encontro de muitos. Os quais 
cada vez eram mais seguidos; eles se sentavam como índios com as 
pernas cruzadas, e se apraziam em andar descalços. Se ficassem de pé 
perto da sacada, o reflexo da luz lhes recortava uma sombra plana.  

 Marcus Matumoto
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Alexandra Barcellos Célia Cris Silva

Dezesseis pipas caíram no meu quintal
Foram os meus filhos que me contaram
Algumas coloridas e outras não
Nem por isso eram menos livres
Nem por isso deixaram de voar
Nem por isso as crianças de toda a
vizinhança deixaram de correr para vê-las
As pipas são os sonhos da infância
sobrevoando as casas de madeira, de alvenaria,
as lajes das favelas e o amor que mantém
unidas as famílias sem teto
As pipas são os sonhos da infância que sempre
alcançam os lugares onde o adulto não consegue
mais chegar
Mesmo que ele vá de avião.

HAICAIS  
(de pé quebrado)

Bala de goma.
Ao abrir o pacote,
Colori o chão.

O olhar do cão
Fita o pote de ração.
Hora de comer.

Calor infernal.
Ao entrar na padaria
Só quero sorvete.

 Ingrid Osternack de Barros Neves
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Cléo Busatto

Minha avó é a pessoa mais divertida que eu conheço. Quando eu ainda 
cabia debaixo da mesa, ela brincava comigo de falar frases difíceis. Um dia, 
ela teve pneumonia e foi parar no hospital. Eu tive varicela e fiquei em casa 
parecendo um cachorro sarnento. Eu rezava para que minha avó melhorasse 
logo. E, pra ela não ficar triste, eu escrevia muitos bilhetes. Ela ficou boa logo 
e voltou pra casa. Foi aí que ela me ensinou a brincadeira de falar frases bem 
rápido. Lembro até hoje. Uma delas era assim:

Era uma velha furunfunfelha de maracuntelha,
junto com a moça furunfunfosca de maracuntosca

foram na roça furunfunfoça de maracuntoça.
O marido da velha furunfunfelha de maracuntelha

foi na polícia furunfunfícia de maracuntícia,
disse que a velha e a moça furunfunfosca de maracuntosca

mataram um coelho furunfufelho de maracuntelho.
Veio o soldado furunfunfado de maracuntado

prendeu a velha furunfunfelha de maracuntelha
E casou com a moça furunfunfosca de maracuntosca.

NAQUELA MESMA NOITE LÁ DE TRÁS,
DEPOIS DA ESTRELA CADENTE, NO TERRAÇO LÁ DE CASA

— Pedro, está dormindo?
    A voz do meu pai me trouxe de volta da Via Láctea. O Cruzeiro do Sul 

continuava a espiar meus pensamentos, e meus pensamentos trouxeram 
lembranças do meu tio, da minha mãe, do meu irmãozinho, do meu avô, da 
minha avó. Me lembrei da família inteira. Da minha avó divertida, da minha 
mãe, que vive correndo pra lá e pra cá, do amigão que é meu pai, do meu avô, 
fazedor de brinquedos, do meu irmãozinho, que faz “buuuuu!”, e da minha tia, 
que faz “uuuhhhh!” quando conta suas histórias assombradas.

   Cruzeiro do Sul! Minha família, o meu Cruzeiro.
   Meu pai é  o norte, meu rumo, meu caminho de ida. Minha mãe, o sul, 

cantinho quente e luminoso. Meu avô, o leste, onde tudo começou, como 
o Sol acordando para começar o dia. Minha avó, o sossego e aconchego do 
oeste, como o silêncio do pôr-do-sol. 

   E eu? Talvez seja uma estrela pequenina, bem no meio do Cruzeiro do Sul. 
Acho que acabei de inventar outra constelação...
  O meu norte estava em silêncio perto de mim. Senti um carinho muito 

grande pelo meu pai. Dei um abraço forte nele e falei:
— Pai, eu não quero que você morra.

— Fique tranquilo, meu filho, não vou morrer por enquanto. Assim espero! 
Acho que ainda falta muito para ela vir me buscar.

— Ela quem, pai?
— A comadre Morte. Pedro, vou contar um segredo pra você. A morte é a 

coisa mais certa que Deus nos reservou. Quando nos deu a vida, a morte veio 
junto. Um dia tudo morre: homens, plantas, animais. Deite a cabeça aqui. Vou 
lhe contar a história da comadre Morte.

A HISTÓRIA DA COMADRE MORTE

  Um homem que tinha muito medo de morrer resolveu ficar amigo da 
Morte para ver se escapava dela. Mas a Indesejada das gentes, que não era 
boba nem nada, respondeu que, claro, eles podiam ser amigos, mas que, 
mesmo assim, ela viria buscá-lo quando chegasse a vez dele. 

   Porém, o “amigo” teria uma vantagem sobre os outros mortais, pois ficaria 
sabendo o dia e a hora exatos em que ela viria. O tempo passou e o tal dia 
veio. O homem não queria acompanhar a Morte de jeito nenhum e resolveu 
enganá-la. Ele se disfarçou de velho e foi para uma festa na casa de um amigo. 
Na hora combinada, lá estava a Morte na casa do escolhido. A mulher do 
homem, que não sabia do trato dele com a “dita cuja”, contou que o marido 
estava numa festa.

A Morte chegou à festança, procurou daqui, procurou dali, e nada de 
encontrar o homem. Viu um velhinho escondido atrás da porta e disse a si 
mesma:

— Já que não encontro a pessoa que vim buscar, vou levar aquele velho ali. 
Assim não perco a viagem. 

E foi assim que o homem não escapou da Morte, por mais disfarçado que 
estivesse.

NAQUELA NOITE EU DEITEI NO COLO DO MEU PAI
E ELE ME ENSINOU SOBRE A VIDA E A MORTE

 — Este é o segredo, Pedro. Tudo no mundo nasce, cresce e morre. Agora, 
fique tranquilo. Veja as estrelas. Elas também morrem. Um dia, viram pó. 
Somos todos pó de estrela. Viemos do espaço e para lá vamos voltar. Veja, 
outra estrela cadente! Faça um pedido que o coração dá um jeito de realizar.

No meu coração, surgiu um desejo forte, que acabou se realizando: meu pai 
me abraçou junto ao peito, e ali eu fui ficando, ficando, ficando até adormecer.

MINHA AVÓ, MEU BRINQUEDO DE 
ESTIMAÇÃO.

MINHA INSPIRAÇÃO

De  PEDRO E O CRUZEIRO DO SUL, Edições SM, 2006
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A tempestade – traduzido e adaptado por Liana de Camargo Leão
ilustrado por Márcia Széliga –, adaptação da peça teatral de William 

Shakespeare em sete cenas para crianças. Editora Salesiana, 2009

3ª Cena – Em outra parte da ilha
Entram Alonso, Sebastião, Antônio e Gonzalo. Conversam sobre o nau-
frágio e sobre como sobreviveram 
GONZALO – Senhor, alegre-se.
Nós nos salvamos.
É um milagre!
REI ALONSO – Deixe-me em paz, por favor.
Perdi meu filho.
É imensa a minha dor.
GONZALO – Senhor, ele pode estar vivo.
Eu o vi nadando,
Na direção da praia.
Tenho certeza de que se salvou.
REI ALONSO – Não. Ele se afogou.
GONZALO – Quando nosso rei está triste,
Também nós choramos.
REI ALONSO – Por favor, não tente me consolar.
GONZALO – Sinto um cansaço esquisito,
Meus olhos estão pesados...
REI ALONSO – Já dormiu?
Ah, como eu queria dormir
Para esquecer minha dor.
Entra Ariel, vestindo a capa da invisibilidade, tocando música que enfei-
tiça e faz adormecer
Gonzalo adormece 
ANTÔNIO – Durma, senhor.
Eu e Sebastião
Vamos proteger o seu sono.
REI ALONSO – Que cansaço estranho!
SEBASTIÃO – Caíram no sono
Como por magia...
ANTÔNIO – Deve ser o clima.
SEBASTIÃO – Mas por que nós não dormimos?
Não estou com sono.
ANTÔNIO – Nem eu. Estou bem acordado.
E mais acordada ainda
Está minha ambição.
Sebastião, essa é uma rara chance,
Quando o rei e todos dormem...
Pense bem, você, do rei, é irmão,
E o príncipe está morto...
SEBASTIÃO – O que quer dizer?
ANTÔNIO – Veja se me entende:
Com o príncipe morto,
Quem herda o trono?
Você me compreende?
Alonso adormece. Ariel sai
Bocejando 

Liana de Camargo Leão
SEBASTIÃO – Começo a entender...
Lembro que você roubou
O poder de Próspero, seu irmão,
Aliando-se a Alonso, com traição.
ANTÔNIO – E hoje eu sou duque de Milão.
SEBASTIÃO – E a sua consciência?
ANTÔNIO – Consciência? O que é isso?
Uma frieira no pé?
Vinte consciências não me impediriam
De conseguir o poder...
SEBASTIÃO – Amigo, vou seguir seu exemplo.
Você virou duque de Milão,
Vou virar rei de Nápoles.
Vou me livrar do meu irmão!
ANTÔNIO – Muito bem. Vamos sacar as espadas...
SEBASTIÃO – Mas, antes, uma palavra.
Venha aqui.
ARIEL – Enquanto dorme tranquilo,
A traição está acordada.
Se quer viver,
Acorda, acorda.
Sebastião e Antônio conversam em um canto. Ariel entra, vestido com a 
capa da invisibilidade, e canta no ouvido de Gonzalo25
ANTÔNIO – Vamos ser rápidos!
GONZALO – Anjos do céu,
Protejam o rei!
REI ALONSO – O que houve?
Por que as espadas puxadas?
GONZALO – Sonhei que estavam nos matando.
SEBASTIÃO – Ouvimos um ruído horrível.
Parecia um leão,
Ou vários leões,
Ou um touro louco...
O senhor não ouviu nada?
REI ALONSO – Não ouvi nada.
ANTÔNIO – Foi um barulhão de dar medo.
Parecia um terremoto.
REI ALONSO – Gonzalo, ouviu algo?
Antônio e Sebastião levantam as espadas sob a cabeça de Gonzalo e 
Alonso
Fala para Sebastião
Acordando
Acordando
Disfarçando
Gonzalo grita, ainda de olhos 
fechados, como se estivesse 
tendo um pesadelo 
GONZALO – Apenas um sussurro esquisito,
Uma música no meu ouvido.
Então, acordei assustado,
E vi Antônio e Sebastião
Com as espadas puxadas.
É melhor irmos embora,
Vamos, rápido, agora!
REI ALONSO – Vamos! Vamos procurar meu filho.
Se ele está vivo, corre perigo.
E nós precisamos de abrigo.
Saem todos
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Eloi Zanetti 

A diferença entre herança e legado é que a primeira normal-
mente representa valores materiais, dinheiro ou bens imóveis 
que se transferem entre pessoas, geralmente parentes. Legado é a 
transmissão de valores, quase sempre subjetivos, que se passa de 
uma geração a outra. Está ligado a causas maiores: humanísticas, 
educativas, comportamentais e culturais. Quem recebe um legado 
tem a obrigação de retrabalhá-lo e repassá-lo de forma enriquecida 
aos seus descendentes. 

Entre os maiores valores que pais e professores podem legar às 
nossas crianças está, sem dúvida, o gosto pela leitura, a porta de 
entrada para as principais aptidões de que uma criança precisará 
no futuro. O hábito da boa leitura, ao longo do tempo, trará forma-
ção humanística, conhecimento sobre outros povos, culturas e cos-
tumes e com isso maior capacidade de entender o mundo que nos 
cerca e todas as suas diferenças. Com isso os jovens ficarão mais 
tolerantes e comunicativos e, com certeza, mais criativos, pois a 
criatividade nada mais é senão ligar uma informação sobre aquilo 
que sabemos a outra.

A diferença entre uma criança se tornar, no futuro, apenas um 
bom técnico e um profissional de grande respeito será o somatório 
de livros que leu. A carência de um bom vocabulário faz a estagna-
ção de carreiras promissoras. Elas crescem à medida que aumenta 
o vocabulário que o profissional tem para se comunicar. Para os 
cargos de maior relevância, é preciso ir além do conhecimento da 
técnica: é necessário saber se exprimir com clareza e de maneira 
lógica. Diretores e presidentes de grandes empresas dominam 
mais palavras do que seus subordinados, em média de sete a oito 
vezes. Digo sempre aos meus alunos quando dou aulas ou pales-
tras: “Querem fazer diferença nas suas carreiras, comecem a ler.” 
E acrescento: “Não esperem resultados imediatos, pois eles serão 
cumulativos, isto é, demoram a aparecer, mas uma vez adquiridos 
são para a vida toda”.

O maior legado:  
ensinar os filhos  
a gostar de ler

Pais devem começar, desde a primeira infância, a acostumar seus 
filhos ao mundo dos livros, revistas e jornais. Uma das maneiras é 
deixá-los perto dos mesmos, ao alcance das suas mãos, em prate-
leiras baixas, sofás e até no chão. Se possível, monte uma pequena 
estante para incentivá-los a ter suas próprias bibliotecas. E, ao pas-
sear por shoppings, acostumar-se a entrar com eles em livrarias, 
levando-os aos livros infantis. Grandes livrarias oferecem atra-
ções, como áreas especiais para crianças, e algumas promovem, de 
tempos em tempos, rodas de contação de histórias e debates com 
escritores. 

Nesta fase, vale de tudo para acostumá-los a ler. As histórias em 
quadrinhos, por exemplo, são ótimas para iniciá-los no mundo da 
leitura. Livros como Harry Porter, Senhor dos Anéis ou Diário de 
um Banana têm contribuído significativamente para que jovens 
se acostumem a ler e descubram o prazer de soltar a imaginação e 
viajar com o escritor. Acostumados, buscarão outros títulos e em 
breve poderão estar lendo Machado de Assis, sem reclamar.    

Professores e pais devem ler à exaustão histórias para os peque-
nos, pois o hábito de ouvi-las fará descobrir que aquele maravi-
lhoso mundo do faz de conta, que tanto os excita, está nos livros. 
Ouvir histórias dá significado à vida das crianças, senso de perten-
cimento à família e, principalmente, segurança. Criança que ouve 
histórias certamente aprenderá a gostar de ler. 

Mayli Colla
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Paulo Venturelli 

Nesta edição especial RelevO-AELIJ, em 
primeira mão, os parágrafos iniciais do novo 
livro de Paulo Venturelli

O BARRO DA 
POESIA

O primeiro barulho – pratos se estilha-
çando pelo chão. O segundo – som de um 
tabefe. Júlio cai no chão, os lábios sangran-
do. O pai avança contra ele:

- Seu miserável! Seu escroto, descuida-
do... Pensa que com o salário que ganho na 
fábrica posso ficar comprando louça a toda 
hora? E limpa esta sujeira, já!

Júlio, caído no chão, passa a mão nos 
lábios. Sangue. Levanta-se devagar. Toma 
a vassoura e a pazinha. Junta os cacos. 
Joga-os no lixo.

Debruçado na carteira, ele tenta escon-
der os lábios rachados. A professora se 
aproxima:

- Júlio, o que foi?
- Nada...
- Levanta a cabeça. Ai, meu coração. Teu 

pai te bateu outra vez? Precisamos fazer al-
guma coisa. Isso não pode continuar assim.

- Não adianta. Já tô acostumado.

Da carteira, Júlio observa o colega Eduar-
do. Mulato claro. Carapinha rasa. Lábios 
carnudos. Pensa: ele é feliz. Tem cara de 
quem é amado. Seus olhos brilham. Não 
tem com que se preocupar. Queria ser como 
ele, que pode viver a vida, pode se achar no 
mundo.

 Márcia Széliga
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Na hora do recreio, futebol. Júlio pisa de 
propósito no pé de Eduardo.

- Porra, cara..., cuidado, né?
- Desculpa! Foi sem querer.
Júlio estende a mão e ergue Eduardo do 

chão.
- Fui mal! Desculpa, tá?
- Tudo bem. Só que na próxima vez toma 

mais cuidado.

Final das aulas. Júlio espera Eduardo no 
fim da escadaria. Vê quando ele se aproxi-
ma. Arruma a mochila.

- Edu, você ficou chateado comigo?
- Por quê?
- O pisão na hora do jogo...
- Não esquenta. Já passou. Acontece.
Ambos batem as mãos fechadas. Abrem-

nas. Entrelaçam os polegares.
- Vou chegando – diz Eduardo.
- Eu também. Tenho muito que fazer.

Fim de tarde. Júlio passa pelo corredor de 
casas, até chegar à meia-água lá nos fundos.

Joga a mochila sobre a cama. Troca o 
uniforme por uma bermuda puída. Vai até 
o tanque. No balaio, a roupa suja. A maioria 
do pai. Passa a lavar as peças devagar. Sen-
te dor nas costas. Barulho na porta. O pai:

- E aí, vagabundo? Tá fazendo alguma 
coisa que presta?

Júlio fica em silêncio. Percebe o cheiro 
de bebida. Não tem jeito. Ele vai acabar se 
matando de tanta cachaça.

No começa da noite, Júlio vai à padaria. 
Compra seis pais franceses. Um saco de 
leite.

Põe a mesa, depois de fazer o café.
- Pai, tá pronto. Pode vir comer.

O pai dorme e ronca no sofá rasgado.
Júlio come em silêncio. Vai fazer os deve-

res. Acha que a sétima série está ficando 
difícil. Em especial a matemática. 

Espera Eduardo no sopé da escada. Quan-
do o colega se aproxima, pergunta com 
certa ansiedade:

- O pé não ficou doendo?
- Ih, mano. Você é encucado, hem? Nem 

me lembrava mais.

- Fiquei com dor na consciência.
- Esqueci, cara. Isso foi ontem. Hoje é 

outro dia.

De sua carteira, Júlio contempla Eduardo. 
Tenho certeza de que ele é feliz. Não é um 
esmagado como eu. De certo tem pai e mãe 
que gostam dele e não precisa fazer tudo o 
que eu faço em casa. E tem um rosto de ator 
de tevê. Não um apagado como o meu.

Durante o recreio, chove. Imensas poças 
se formam no pátio. Júlio e Eduardo estão 
no saguão do teatro do colégio. Conversam 
sobre trivialidades. Eduardo fala de sua 
família: mãe, pai, nenhum irmão. Gosta 
deles. Sim, tem certeza de que os pais o 
amam. Não, não pegam no seu pé. E ele é 
bastante livre. Claro que não faz trabalho 
nenhum em casa. Sua obrigação é dar conta 
dos deveres e passear com o cachorro. Só? 
Só, por quê? Por nada, não. É que eu tenho 
um monte de trabalho. Minha mãe morreu 
quando eu nasci. Meu pai trabalha na fábri-
ca. Oito horas. E ainda faz uns bicos porque 
o dinheiro é curto. Ah, que barra. Meu pai é 
contador. O dinheiro até que dá. Só uma vez 
ou outra aperta. No geral a gente até que 
vive bem. Ó, se precisar de qualquer coisa, 
avisa, tá?

 

Exibição do curta: O Balé da Chuva 
Direção: Henrique Faria 
Elenco: Letícia Sabatella, Ariane Gomes e 
Andrew Knoll

É com a magia do mundo da 
imaginação que convidamos todos a 
dançar o Balé da Chuva!

Lançamento da 2ª edição

Dia 17/05/14 Sábado
14h às 17h
Local: Museu Guido Viaro
Rua XV de Novembro, 1348

de Marilza Conceição
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Nadzieja Didicz 

JOÂO e MARIA  
do século XXI

- Pô! Vocês me sacanearam, eu ia fazer o 
gol, seus # ...* ... A MARIA está esperando 
por ele. Era meu presente de aniversário.

Fim de campeonato. O time de JOÂO per-
deu. MARIA consola-o:

- Ano que vem vocês vão à forra!
A cada ano a cena se repete e JOÂO , zan-

gado, continua aos gritos:

- Pô!  Vocês me sacanearam, eu ia fazer 
o gol, seus #...*...#... Era meu presente de 
noivado pra MARIA.

E assim passaram.

- Pô! Vocês me sacanearam, eu ia fazer o 
gol, seus # ...*... #... Era pra MARIA, presen-
te do nosso casamento.

Cinco anos passaram. Recomeça o 
campeonato. JOÂO finalmente vê sua tão 
sonhada chuteira dourada fazer o gol da 
vitória. Seu time, finalmente é sagrado 
campeão com a chuteira dourada nos pés 
de MARIA que é ovacionada como arti-
lheira. JOÂO na arquibancada, torcendo e 
fazendo o nenê dormir.

 Alessandra Tozi 

No campinho, JOÂO levanta poeira com 
sua chuteira nova. Está eufórico. Quase não 
cabe em si de tanta alegria. Era sua primei-
ra participação como titular. Até então só 
entrava para “quebrar galho”. Não poderia 
jogar com chinelo de dedo ou descalço, pois 
sempre lhe arrebentavam, principalmente, 
o dedão. Mas agora, não. Aquele dia era es-
pecial. Havia ganhado sua primeira chutei-
ra. O campeonato da escola tivera início e 
lá estava ele. Fazia parte daquela turma de 
moleques, mesmo tendo pouco tempo para 
os treinos. Precisava ajudar sua mãe na 
sobrevivência do dia-a-dia. Sua irmã caçula 
era especial e, enquanto sua mãe trabalha-
va, era ele que tomava conta de tudo. Entre 
lavar louça, limpar a casa e cuidar de sua 
irmã, sonhava com a chuteira dourada de 
seu craque favorito. Chegava a esquecer até 
o que fazia.

Aquela tarde era única. Entre a torcida 
havia um rostinho especial. MARIA, a 
menina mais esperta e ágil da escola. Todos 
os garotos diziam que ela estava lá para 
vê-los. JOÂO , porém, acalentava esperança 
de que a presença de MARIA era por ele. 
Os anos foram passando, agora JOÂO tinha 
certeza que MARIA estava lá por ele. Aque-
le rostinho continuava lindo, ou melhor, 
mais lindo ainda, como se fosse possível. 
Seu devaneio é interrompido com a gritaria 
de seus companheiros. A bola está vindo 
em sua direção. JOÂO é barrado e grita:
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LITERATURA  INFANTO 

JUVENIL REGIONAL, 

CADÊ VOCÊ?

Estou motivada por uma reflexão ba-
seada na indagação de uma amiga que 
procurou livros infantojuvenis  de alguns 
autores residentes em Curitiba e não os 
encontrou.  No Paraná temos excelentes 
autores e ilustradores, mas o porquê deles 
não serem conhecidos, procurados e lidos? 
É uma questão que ainda circula em dife-
rentes meios sem uma resposta definida. 

Dentre as várias possibilidades, o espaço 
onde se compram os livros. A burocracia é 
tão grande que alguns autores nem che-
gam às prateleiras desses locais. Assim, se 
o livro não for aprovado por algum edital 
do governo, ou ainda escolhido por escolas 
particulares, eles acabam sendo desconhe-
cidos por alunos e professores.  

Voltamos à prateleira, então, para ocupar 
esse espaço os autores precisam ser pro-
curados, portanto, conhecidos e a venda 
da obra deve ser representativa, justifi-
cando o livro na livraria. Isto quando ele 
chega à livraria, pois não é tão simples 
assim.  Agora, a sua permanência nesse 
espaço é proporcional à sua repercussão 
na mídia; o tempo de sua permanência é 
medido na mesma proporção em que ele 
torna-se destaque. 

Rita de Cássia Alcaraz

Mas você ainda não respondeu o por-
quê de os livros estarem no sistema e não 
nas prateleiras? Alguns livros estão no 
sistema, mas não estão na loja. Após o 
lançamento, os livros ficam disponíveis 
nas prateleiras, isto se o lançamento foi 
realizado em uma livraria. Agora, se após 
o lançamento o livro não vende, a livraria 
o devolve para a editora. 

Uma outra questão é que se o livro não 
for lançado em uma livraria,  pode nem 
chegar à loja, pois depende de um trabalho 
demorado de negociação entre a editora e 
a livraria. No entanto, caso ele seja anun-
ciado pela mídia e comece a ser vendido, 
terá um lugar de destaque nas estantes. 

Os autores conhecidos são sempre 
procurados. Contudo, a busca por autores 
que fogem ao círculo midiático ainda está 
restrita a quem conhece a área, os autores 
e as linhas temáticas. Temos autores sen-
sacionais e famosos em diferentes regiões. 
Para a criança, o que conta mesmo é a 
beleza da história, mas pensando no bolso 
e na escolha de quem compra, algumas 
vezes, permanecem aqueles que obtêm 
destaque na mídia.

O conceito de regionalidade é provocati-
vo, pois, quando trato de literatura, acre-
dito que ela deve ocupar um espaço 
universal e não regional. Lanço a ideia 
de regionalidade como um garimpo pela 
nossa identidade, residência e valoriza-
ção para, emblematicamente, erguer a 
bandeira do encantamento, daquilo que é 
feito e muito bem inserido em contextos 
nacionais e mundiais de literatura, aqui no 
Paraná.

Precisamos instaurar uma nova ordem, 
não apenas de venda e mídia, mas também 
do compartilhamento, das trocas para 
estabelecermos novos autores no eixo de 
conhecimento de nossa população. Não 
desejo uma prateleira com autores Curiti-
banos, Paranaenses e tal, mas desejo que 
eles apareçam como referência, que sejam 
vistos, ouvidos, lidos e propagados. 

Desejo uma primavera dos livros, ou um 
outono dos livros. Que ela se inicie neste 
espaço e galgue outros, não só os das gôn-
dolas, mas a do imaginário de educadores, 
estudantes, pais e familiares, na busca 
pela reflexão e encantamento por meio da 
literatura.

 Heloísa Pintarelli
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Priscila Prado Priscila Prado

  ... sobre meus ombros
de surpresa desabados
nasceram duas pombas
      esmerilhadas de paz
do meu coração brotou
          um pé de nêspera
tão frondoso e açucarado
       que o sol veio provar
não sem antes descansar
    sobre as raízes minhas 
             e para completar
        minha existência de 
                    árvore
      a lua parou também
de gravitar e se enrodilhou
no espelho de minh’alma
para retocar a maquiagem...

é o bicho que dorme
com o olho entreaberto
- pelo sim pelo não
melhor não chegar perto:

se ele dorme acordado
ou se está bem desperto
tarde vai descobrir o que for descoberto

é de poucos amigos
- os que couber na boca:
para limpar o serrote, 
passarinhos espertos;

outros de qualquer porte
- de saudosa memória –
já viraram petisco,
alimento digesto.

Que bicho é este?
     
É “o bicho que dorme”,
     em tupi-guarani, o 

Maria Carolina

jacaré
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Raquel Macedo Mestre 

Na época em que eu era jovem, a cidade 
onde nasci e vivo até hoje era tranquila 
e enlameada. Passeávamos sem receio 
de violências, atravessando a pé praças e 
ruas, a qualquer hora do dia ou da noite.

Ficávamos com os sapatos sujos de bar-
ro. Eram poucos os carros, havia bondes e 
casas com quintais. Quase todos se conhe-
ciam, nem que fosse só de vista. Quando 
aprendi a ler me tornei maníaca, lia tudo o 
que aparecia na minha frente, até bulas de 
remédio. Devorava livros e revistas que le-
vava comigo para o galho mais cômodo da 
minha árvore preferida, onde lia em voz 
alta. Os livros de Monteiro Lobato eram 
os que mais me encantavam. Era início de 
uma reforma na educação e volumes sobre 
fadas e bruxas não eram aconselháveis. 
Minha tia Annette Macedo foi uma das 
precursoras da Escola Nova com base na 
socialização e independência dos alunos.  

A biblioteca do meu avô paterno, Aze-
vedo Macedo, era imensa. Composta por 
obras não só de Direito, mas de todas as 
áreas do conhecimento.  Ele era um estu-
dioso e professor muito respeitado. Nós, as 
crianças, não nos atrevíamos a mexer nas 
estantes. A biblioteca era o único local da 
casa onde não brincávamos. Eu observava, 
encantada, o meu avô trabalhando com 
os livros. Lendo e escrevendo.  Cabelos e 
barbas muito brancas e uma fisionomia 
tranquila. Seus olhos sorriam para mim. 
Eu sentia que ele me amava e ficava orgu-
lhosa. Pensava: - Algum dia também vou 
ser escritora. 

Começar a escrever foi difícil. Eu queria 
perfeição. Escrevia e borrava. As palavras 
se atropelavam em meu cérebro e minha 
mão não conseguia vencer a rapidez com 
que elas surgiam. Mesmo a máquina de 
escrever não diminuía a minha ansiedade.  
Eu escrevia, borrava e rasgava o papel. 
Não mostrava para ninguém. Não ficava 
satisfeita com o resultado do meu traba-
lho. 

Quando entrei para a Escola Normal, 
entre as professoras estava a Dona Helena 
Kolody, que nos ensinava Biologia.  Foi um 
pouco depois de ser editado o livro Paisa-
gem Interior. Encantadas, as alunas sonha-
vam com aquelas poesias românticas. Era 
a nossa mestra, amiga e confidente. Seus 
livros de poesia sempre estiveram em mi-
nha mesa de cabeceira. Leio e releio, com 
emoção. 

Durante um tempo fui secretária de meu 
pai e me realizei. Ele era o meu ídolo e eu o 
ajudava datilografando seus livros. Meu avô 
já havia falecido e meu pai escrevia sobre 
ele. Só consegui escrever meu primeiro 
livro quando surgiu o computador. Abriu o 
meu caminho. Consegui apagar os borrões 
com mais eficiência, Cortar, colar e deletar 
foram palavras mágicas em meus escritos. 
Vivo o que escrevo. É como um mundo à 
parte, algo precioso e só meu. Continuo de-
vorando livros e escrever faz parte de mim.

Raquel Macedo Mestre 

Mari Inês Piekas
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Marilza Conceição

O trânsito era mais lento que o relógio.  
Elas seguiam para aula de piano, na Escola 
Infantil de Belas Artes. 

- Mamãe, já pensou se eu pudesse voar?  
Eu gostaria de saber voar!

- Seria ótimo! As pessoas olhariam para 
o céu e apontariam: Ei, vejam, parece uma 
menina voando! Os repórteres correriam 
para fazer uma entrevista exclusiva. A cidade 
ficaria atenta para a edição extra do jornal. 
Choveriam perguntas e microfones. Nos pés 
dos jornalistas apareceria a nuvenzinha de 
poeira por causa da correria. E você desceria 
num banco de praça para dar uma entrevista.

- Que praça? 
- A Santos Andrade, aquela em frente ao Tea-

tro Guaíra. E os repórteres ficariam se empur-
rando para chegar mais perto desse furo de 
reportagem.

- Bom dia, menininha, como é seu nome? 
- Você voa desde que nasceu? 

- Como sua mãe fazia para amamentar você? 
- Você sempre usa este meio de transporte?

- Seus ossinhos são pneumáticos como os 
dos pássaros? 

E uma voz de comando organizaria a falação: 

- Deixem a menina responder!

A filha intervém neste ponto da história: 
- Então, eu responderia que sou a Lala e sei 

voar desde que comecei a desejar isso!
 
- Ah, você deixaria os repórteres loucos de 

curiosidade.

- Oh, que legal! E você lembra se sua mãe 
teve algum desejo especial quando estava 
esperando você?

Lala conclui: 
- Eu responderia: Sim! Minha mãe comia 

pastel de vento! 

A mãe sorri, olhando a filha pelo retrovisor
Lucília Alencastro

Pastel de Vento
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Tito, quando nasceu, era o gato mais frágil 
da ninhada.

Enquanto seus irmãos brincavam pelo cam-
po, ele permanecia ao lado de sua mãe, febril.

 
Observava ao longe os humanos, mas, 

incapaz até mesmo de se erguer e caminhar, 
fechava os olhos e esperava que alguém viesse 
acariciá-lo ou conversar com ele. Bastava o 
leve toque de dedos humanos para o gatinho 
encher-se de alegria, ronronando feliz.

 
A criadora, cada vez que o pegava entre as 

mãos e sentia seu respirar pesado, repetia 
para si mesma que ele não viveria muito. Era 
assim com os que o visitavam: as crianças não 
lhe davam atenção, preferindo os gatos mais 
alertas, e os adultos enxergavam sua falta 
de saúde como indício de que sua vida seria 
curta.

 
Mas aconteceu de alguém se divertir com 

aquele ronronar e que, vendo os outros gatos 
brincando entre si pelo campo, julgou ser me-
lhor quem preferisse permanecer ao seu lado; 
uma pessoa que, sem intenção, reconheceu-se 
naquele felino.

O gatinho foi levado para sua nova casa e 
ganhou um cobertor onde se deitar, brinque-
dos e seu pote de comida.  

Gustavo Vazquez Ramos

   Como era fraco, muitas vezes seu guardião 
precisava carregá-lo até a comida e incenti-
vá-lo a comer, fazendo carinho e agradando-o 
com palavras. Tito, que jamais recebera tama-
nha atenção, deliciava-se entre ronronados de 
felicidade.

 
Nos dias mais frios sua imunidade baixava. 

Seus olhos lacrimejavam e de suas narinas 
escorria catarro. Era preciso medicá-lo, man-
tendo-o sobre constante observação.

 
Mas nem por isso se isolava ou reclamava de 

suas dores. Ele sabia que seu estado não vinha 
de nenhuma predeterminação metafísica nem 
que havia sido causado por alguém – era uma 
vicissitude. Não criando uma causa, como nós 
humanos usualmente fazemos, não havia o 
que odiar nem razão para sentir-se fatalista. 
Suas forças eram apenas empregadas em ten-
tar vencer a doença e viver o melhor possível 
dentro do tempo que lhe foi concedido.

  
   Acima de tudo, fazia o que gatos fazem: 
caçava bolas de papel, subia em lugares altos, 
tomava banho de sol, marcava seu território 
nos lugares menos apropriados...

 
Um certo dia, seu guardião sofreu uma 

perda profunda. Com sua desolação sentia-se 
capaz de expulsar de si todo o mundo exterior.

 

Chorando em sua cama, percebeu que Tito 
havia se aproximado e deitado com as patas 
pousadas sobre seu coração. Talvez por ter 
recebido atenção em momentos difíceis, quem 
sabe por um saber inato, o gato conhecia a im-
portância da companhia, a força da amizade.

 
O tempo que se seguiu foi marcado por um 

homem reconstruindo sua vida com a ajuda 
do gato, a todo instante ao seu lado. Apesar 
das diferenças entre um humano e um felino, 
naqueles momentos era evidente o que acon-
tecia, o que sempre aconteceu entre ambos: 
dois espíritos se amparando e completando.

 
E a vida alcançou um espaço sagrado onde a 

linguagem perdia o significado, onde palavras 
como “alegria” e “contentamento” não eram 
suficientes para expressar o que realmente 
ocorria – apenas o leve ronronar que soava 
dos recantos mais profundos do coração do 
gato era capaz de comunicar o que se passava 
entre aqueles dois companheiros.

Do Livro Tito, o Gato
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Heliana Grudzien 

Trecho de poema de HOMEM VOA? VOA! , 
Cortez Editora, 2006.

Nas noites de São João,
Alberto olhava para o céu,
sonhando voar, fascinado que era
pelos balões de papel.

O balão subindo, subindo,
dançando... Seus movimentos
soltavam a imaginação
do menino passarinho
que voava lá pras alturas
sem tirar os pés do chão.

Eve Ferreti atendimentopoetria@gmail.com


