
2020 assinala o centenário do nascimento de Gianni Rodari. Nascido em Itália a 23 de outubro de 1920, 
escritor, professor, jornalista e poeta, está entre os autores de literatura para a infância mais amados 
e influentes. Em 1970 foi galardoado com o Prémio Andersen, considerado o Nobel da Literatura 
Infantil. Na ocasião, referiu no seu discurso “é preciso ter uma grande fantasia para imaginar coisas 
que ainda não existem, para imaginar um mundo melhor do que este em que vivemos e deitar mãos à 
obra para o construir.”

Rodari é autor de uma obra inovadora e universal. Os seus livros, 
que incluem contos de fadas, contos curtos, novelas e o famoso 
ensaio A Gramática da Fantasia, têm sido traduzidos e publicados 
em todo o mundo. A sua arte narrativa, divertida e poética, mostra 
como a literatura é, acima de tudo, um modo de conhecer e 
inventar a realidade.

Convidamos os nossos leitores, sozinhos ou em família, a 
deixarem-se seduzir pelos livros de um autor centenário que 
continua a ser uma fonte de inspiração inesgotável, incentivando 
as crianças a olhar o mundo de forma criativa e crítica.

D  OBRAS DE GIANNI RODARI NAS BMP

O que é preciso?
“O que é preciso?” é a pergunta que organiza o poema que integra este livro. A narrativa abre 
com uma mesa, qual o material que fabrica a mesa, a madeira que vem das árvores, que vêm 
das sementes e assim por diante… O encadeamento, por fim, termina com uma surpresa 
para o leitor. A premiada ilustradora Silvia Bonanni constrói imagens para essas indagações 
com colagens de fotografias, texturas, desenhos que tornam este livro irresistível.
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Alice entre as gravuras
Num aborrecido dia de chuva, Alice decide folhear um velho livro de histórias, ilustrado. Ao 
abri-lo, escapa-lhe um bocejo mas, na segunda página, já está tão interessada que mergulha 
no livro de cabeça para baixo. Ao olhar em volta, descobre que ao seu lado jaz, nem mais 
nem menos, do que a Bela Adormecida. Segue-se um momento de pânico com o Lobo Mau 
e, finalmente, conhecerá o Gato das Botas.
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Animais sem jardim zoológico
Uma antologia de contos com um divertidíssimo desfile de animais que são personagens 
improváveis como, por exemplo, elefantes equilibristas, tartarugas ciclistas, zebras 
fotógrafas, ursos bandidos e cavalos amestrados. Diversão garantida!
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Era duas vezes o barão Lamberto : ou o mistério da Ilha de S. Giulio
O Barão Lamberto, com temor de ser esquecido para sempre, contratou seis pessoas para 
que repetissem incessantemente, de dia e de noite, seu nome: “Lamberto, Lamberto, 
Lamberto”, colocando em prática o provérbio que um ancião árabe lhe deu a conhecer 
nas margens do Nilo: “O homem cujo nome é pronunciado permanece vivo”. Do 
desenvolvimento lúdico e brincalhão deste provérbio surge uma das histórias mais divertidas 
de Gianni Rodari.
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Baralhando histórias
Era uma vez uma menina que se chamava Capuchinho Amarelo.
- Não, Vermelho!
Esta peculiar versão do Capuchinho, ideal para ser contada, é um verdadeiro jogo de humor 
para o leitor e uma lição - útil e simples - para os contadores de histórias, uma lição que lhes 
permite sentir a vibrante emoção do público infantil, atento e em alerta total, assim que 
lançado este irresistível anzol ao voraz apetite da sua imaginação.
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Histórias para brincar
Quantas histórias tem este livro? Quantas o leitor quiser imaginar. São vinte narrativas 
surpreendentes e para cada uma Rodari inventou três desfechos distintos, todos muito 
curiosos. Nas últimas páginas do livro, ele comenta cada final, indica o seu preferido e ainda 
incentiva o leitor a criar a sua própria versão da história.
Brinca com as histórias, virando do avesso as nossas expectativas, montando e desmontando 
fábulas e anedotas.
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Histórias ao telefone
BPMP 8a 001430  |  BMAG 82 RODGh  |  IT 82 RODGh

Novas histórias ao telefone 
Publicado originalmente em Itália no ano de 1962, Contos ao Telefone tem como protagonista 
o Sr. Bianchi, um caixeiro-viajante de Varese, que “todas as noites, às nove em ponto, onde quer 
que se encontrasse, (…) ligava para Varese e contava uma história à filha”. Os contos que contava 
eram curtos porque os telefonemas eram caros. No total são 70 histórias que misturam a 
doçura, o humor e o fantástico e onde está sempre presente um sentimento de dever cívico 
e de cordialidade, consciência social, um sentimento anti belicista e a rejeição de qualquer 
tirania.
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As aventuras de Cebolinho
Feijões, tomates, abóboras, salsa unem-se a Cebolinho para se oporem às injustiças do 
malvado Príncipe Limão. A união faz a força… e não é necessário ser um grande guerreiro 
para triunfar quando a amizade é mais importante que o poder. Publicado em 1952, 
Le avventure di Cipollino nasceu na atmosfera de entusiasmo e esperança do pós-guerra. 
A intenção do autor não é pôr em cena uma luta entre o mal e o bem mas demonstrar que 
uma sociedade justa é possível, desejável e, neste caso, divertida para todos.
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Zé Jasmim na terra dos aldrabões
Zé Jasmim, Gelsomino, nasceu com uma voz peculiar, tão alta que quando falava partia as 
coisas à sua volta, sendo rejeitado por todos. Abandona a sua casa e vagueia no estranho 
mundo dos aldrabões onde ninguém pode dizer a verdade. Conhece amigos e inimigos, 
combate os seus medos e enfrenta algumas batalhas. No final, Zé Jasmim encontra a sua 
essência e torna-se um rapaz forte e corajoso.
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Pequenos vagabundos
Pequenos Vagabundos é a história das aventuras vividas por três jovens que a pobreza obriga 
a deixarem a sua aldeia, pedindo esmola de terra em terra. Numa longa viagem pela Itália, 
Francesco, Domenico e Anna vivem uma profunda e dramática experiência humana. É a 
primeira narrativa de pendor neorrealista do autor, e uma exceção na sua vasta produção. 
Tem uma escrita fortemente realista que não deixa espaço à fantasia, procurando fornecer 
um diagnóstico lúcido da realidade no momento em que acontece a história. 
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D  ENSAIO

Gramática da fantasía : introduccíon á arte de contar historias
“A Gramática da Fantasia não é nem uma teoria da imaginação infantil, nem uma coleção de 
receitas, mas sim, creio, uma proposta para juntamente com outras, enriquecer de estímulos 
o ambiente (casa ou escola) no qual a criança cresce (…) Espero que o livrinho possa ser 
útil a quem acreditar na necessidade de a imaginação ter o seu lugar na educação; a quem 
tiver confiança na criatividade infantil; a quem souber qual o valor de libertação que pode 
ter a palavra. “Todos os usos da palavra a todos” parece-me um bom lema, de belo som 
democrático. Não para que todos sejam artistas, mas para que ninguém seja escravo.” 
(Gramática da Fantasia)
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