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Uma rima bacana. Uma rima engraçada.  

Mesmo que não sirva pra nada. Será? 

 

Assim Sandra Ronca apresenta seu texto, instigando o leitor a invadir as páginas 

deste livro e descobrir versos que brincam com as palavras, seus sons e significados, 

e que dão novos sentidos ao que é habitual. Versos e ilustrações que são pequenas 

obras de arte. Tudo isso alinhavado pelo belo projeto gráfico de Patricia Melo. 

 

 
 

 

De uma caixa cheia de papel picado, que Sandra recebeu de uma amiga, nasceu o estranhamento e o 

primeiro verso. Depois, ao pintar algumas ilustrações livres, veio o estímulo para criar outros versos 

que estimulam a imaginação do leitor.  

Assim nasceu esse delicioso livro de poemas, que ora flerta com o humor, ora com a contemplação 

ou com a reflexão. Sandra, que adora brincar com as palavras, seus sons e sentidos, mostra neste 

livro que, ao prestarmos atenção, o mundo se oferece pronto para uma brincadeira; as coisas mudam 

de função, e o velho se reaproveita. 

Por isso, o bom humor e a brincadeira são constantes em todo o livro. Sandra, para ilustrar, usou um 

pouco de tudo: tinta acrílica, guache, aquarela, giz pastel seco e oleoso e colagens. Até alga seca... 

Uma mistureba muito boa. 

E, para alinhavar texto e imagem, Patrícia Melo inventou ainda mais, criando a tipologia do título 

do livro e dos poemas, além de distorcer, amassar e colorir o texto, para arrematar esse encontro. 

 



 

TRECHO DE “POEMOTES” 

 

Surdez 

Você pensa que a menina 

nada ouve, nada escuta. 

Pois está bem enganado. 

Ela assim, calada, desatenta, 

presta atenção 

no que o pensamento executa. 

 

Apressado 

O homem era tão ansioso, tão agitado, 

que até seu relógio era apressado: 

vivia adiantado. 

 

 

 

SANDRA RONCA, escritora e ilustradora, é formada em Comunicação Social e pós-graduada em 

Design e Ilustração. Atualmente, cursa formação em Arteterapia. Em 2010, teve uma ilustração 

selecionada para a mostra e catálogo Scarpetta D’Oro, em Riviera Del Brenta, Italia. E, em 2011, 

para a mostra JAPAN: “Messages of hope from picture book artists worldwide", em Tokyo e 

Ishikawa, Japão. A imagem também foi selecionada com outras 11 para compor o calendário de 

2012. Tem participado de eventos e projetos de Secretarias de Educação e Cultura, SESC de 

diferentes municípios, SESI e Feiras Literárias. Sandra Ronca tem gosto pelo humor e lúdico, gosta 

de brincar com as palavras, seus sons e significados. Poemotes é o sétimo livro publicado como 

escritora de um total de 24 livros ilustrados.  
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