
JOSÉ PAULO PAES
Nasceu em Taquaritinga, interior de São 
Paulo, em 1926. Nessa época o rádio e o ci-
nema ainda engatinhavam, e o menino José 
gostava mesmo era de ler. Quando cresceu, 
estudou Química. Mas, pouco a pouco, mer-
gulhou no mundo dos livros. Começou com 
os adultos, publicando poesia, ensaios e tra-
duções de diversas línguas.
Em meio às brincadeiras com os sobrinhos, 
José Paulo Paes percebeu que sabia tam-
bém a língua das crianças e começou a es-
crever para elas. O autor faleceu em 1998, 
deixando a seus leitores uma obra bastan-
te premiada, reconhecida por seu inigualá-
vel rigor e qualidade.

Esta edição possui os mesmos textos poéticos da edição anterior.
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Títulos de poesia infantil de José Paulo Paes pela Ática:
Lé com cré

O menino de Olho-d’Água (argumento de Rubens Matuck)

Olha o bicho

Um passarinho me contou

Poemas para brincar

Vejam como eu sei escrever

Poesia infantil estrangeira selecionada e traduzida por  
José Paulo Paes (inclui texto original):
Os encontros de um caracol aventureiro (Federico García Lorca)

Rimas do País das Maravilhas (Lewis Carroll)

Sem cabeça nem pé (Edward Lear)

Rubens MaTuck 
Paulista, Rubens Matuck nasceu em 1952. 
Seu amor pela natureza começou na infân-
cia, época em que já plantava árvores. Mais 
tarde, estudou pintura com importantes 
artistas, depois cursou Arquitetura. Hoje, 
com 40 anos de carreira, continua semean-
do plantas e criando arte com as mais va-
riadas técnicas: da caligrafia à escultura.
Além de ter ilustrado inúmeras obras,  
Matuck também é autor de 20 livros. Em 
1989, ele convidou José Paulo Paes para 
criar os poemas de Olha o bicho. A ideia era 
falar dos animais da América do Sul. Como 
em todos os trabalhos de Matuck, aqui emer- 
ge sua paixão pelo meio ambiente.
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AquaRelas de Rubens MaTuck
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Sem barra

Enquanto a formiga
carrega comida
para o formigueiro,
a cigarra canta,
canta o dia inteiro.

A formiga é só trabalho.
A cigarra é só cantiga.

Mas sem a cantiga
da cigarra
que distrai da fadiga,
seria uma barra
o trabalho da formiga!
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Raridade

A arara
é uma ave rara
pois o homem não para
de ir ao mato caçá-la
para a pôr na sala
em cima de um poleiro
onde ela fica o dia inteiro
fazendo escarcéu
porque já não pode
voar pelo céu.

E se o homem não para
de caçar arara,
hoje uma ave rara,
ou a arara some
ou então muda seu nome
para arrara.
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