
 

 
Autora homenageia Manuel Bandeira em livro infantojuvenil 

 
Minha Pasárgada une palavras e imagens em releitura de poemas clássicos de um dos 

maiores poetas brasileiros 

 
 

 
 

Uma das figuras mais icônicas da primeira geração modernista no Brasil, sem dúvidas, é 
Manuel Bandeira (1886 - 1968). O escritor, professor, crítico de arte e historiador literário é 
conhecido por sua familiaridade com o verso livre, a linguagem coloquial, irreverente e uma 
mente criativa. É inspirada nos poemas imortais de Bandeira que a autora Rosinha 
compartilha em um belíssimo livro sua própria Pasárgada. 
 
No livro, Rosinha traz ao público infantojuvenil uma releitura da obra deste que é um dos 
maiores poetas da Literatura Brasileira e também seu conterrâneo de Recife, por meio de 
palavras e imagens. Os versos acompanham as ilustrações que fazem uma dança de palavras 
e poesia. Minha Pasárgada traz a riqueza de possibilidades textuais e imagéticas, um convite 
aos leitores de todas as idades para conhecer o universo da poesia. 
 
Rosinha é leitora de Bandeira e busca, em seu livro, mapear os caminhos afetivos percorridos 
pelo poeta ao longo da vida até a sonhada Pasárgada, cidade que Bandeira construiu com 
palavras. 
 

Sobre Rosinha 

 

Rosinha nasceu em Recife. Formou-se em Arquitetura pela Universidade Federal de 

Pernambuco, mas se apaixonou pela literatura infantojuvenil e passou a se dedicar à 

ilustração. Lançou seu primeiro livro em 1994: Som Coração. Desde então, caminha entre 

imagens e palavras.  
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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. 


