
 

Botero e o gato Chiquinho é uma linda homenagem ao artista 
colombiano 

 
Livro de  Mércia Maria Leitão e Neide Duarte aproxima obras de arte do público 

infantojuvenil 

 
 

 
 

 
O pintor e escultor colombiano Fernando Botero é dono de um estilo artístico único. 
Conhecido por suas figuras rotundas, ele é o homenageado do livro Botero e o gato Chiquinho, 
de autoria de Mércia Maria Leitão e Neide Duarte, com ilustrações de Roberto Weigand e 
lançamento da Editora do Brasil. 
 
O livro faz parte da coleção LerArte para Pequenos, voltado às crianças da Educação Infantil 
e traduz um pouco do mundo das artes plásticas de forma lúdica, com linguagem leve e 
encantadora. Em um texto rimado, as 32 páginas de Botero e o gato Chiquinho trazem um 
convite para o leitor conhecer e se encantar por Fernando Botero.  
 
Outro protagonista da história é Chiquinho, um sabido gato amarelo que busca uma roupa 
para se esquentar e acaba na casa de Dona Belinha. No lugar, ele se encanta com o famoso 
quadro do artista, A Viúva, e passa a conhecer mais sobre a vida e obra de Botero. 
 
Além de divertido, colorido e instigante, o livro também apresenta outras obras de Botero e 
atividades que proporcionam ao pequeno leitor um contato mais efetivo e intenso com a arte. 
 
Sobre as autoras 

 

Mércia Maria Leitão e Neide Duarte são professoras de desenho e artes plásticas licenciadas 

pela UFRJ e autoras de livros de literatura para crianças e jovens. 

 



 

Apreciadoras da arte, as produtoras e educadoras já publicaram vários livros nos quais 

procuram aproximar o leitor de obras de arte de diferentes artistas.  

 

Os livros da coleção LerArte para Pequenos foram idealizados para os pequenos leitores que 

guardam, em sua liberdade expressiva, a essência da criação, textos lúdicos, imaginativos e 

fantasiosos, que conduzem o olhar curioso à descoberta de obras de arte consagradas, 

estimulando a formação cultural das crianças que, certamente, encontrarão diferentes 

significados para suas leituras, sejam elas plásticas ou literárias. 

 

Sobre o ilustrador 

Roberto Weigand é um ilustrador paulistano, que estudou arquitetura e artes plásticas, 

fazendo suas primeiras ilustrações ainda como estudante. Roberto trabalhou em revistas e 

nunca deixou de ilustrar e ler livros infantis, sua paixão. O ilustrador já recebeu os renomados 

prêmios Jabuti e Ofélia Fontes. 
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Sobre a Editora do Brasil: 
 
A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar os produtos e serviços que levem aos 
milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos 
quatro cantos do País, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 
didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor. 
 
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso País. 


