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As oito histórias deste livro contam sobre as brincadeiras e 
sobre onde nós nascemos e passamos nossa infância.

nós morávamos em lugares diferentes. lourivaldo, noelice, 
Eliana, Maria luiza e tatiana são da Bahia. Antônio é de Pernambu-
co. lenice é alagoana. E nilza é do Paraná.

depois de adultos, viemos para são Paulo em busca de me-
lhoras na vida. Procuramos uma escola porque na nossa infância 
não tivemos condições de terminar os estudos. E agora, encontra-
mos na nossa turma a oportunidade de estudar novamente.

um dia, nossas duas professoras, Ana e Paula, tiveram uma 
boa ideia de nós escrevermos um livro contando das brincadeiras 
da nossa infância. Alguns alunos acharam normal. outros se as-
sustaram. Parecia um sonho. Mas nós acreditamos e conseguimos 
vencer esse desafio porque tivemos ajuda.

não foi tão fácil. tivemos medo de não dar certo porque nós 
não escrevemos muito bem ainda. É difícil saber usar as palavras e 
as letras corretas para os outros entenderem o que nós vivemos na 
infância.

Este livro explica, para quem não conhece, as coisas do ser-
tão. Queremos mostrar, principalmente para as crianças da cidade, 
como se faz alguns brinquedos que eles não conhecem.
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Infância na roça
HiStóRiA dOS bRinQuedOS dO SeRtãO



o momento mais feliz  
da minha vida
AntôniO bARbOzA de LiMA

ouricuri, Pernambuco, foi o lugar onde eu nasci. Era cheia de 
fartura. Era uma propriedade grande. tinha um pouco de gado de 
criação.

não tinha tempo para estudar porque a minha vida sempre 
foi lutar com gado, desde os oito anos.

Havia pé de manga, pitomba, pinha, juazeiro, embuzeiro, 
goiaba e pé de caju.

 A minha casa era grande. tinha seis cômodos, um alpendre. 
nós éramos em doze irmãos. tinha uma lagoa na frente cheia de 
árvore.

na hora que tinha tempo, só eu fazia carrinho de madeira. 
Quando eu fazia o primeiro carrinho a criançada ficava tudo doida 
pra ter um também. os pais vinham falar comigo:

– Quanto é cada carrinho, tuita?

Eu fazia por alguns trocados.

gostava mais de fazer os carrinhos do que brincar com eles.

Pegava a madeira, lixava, riscava e serrava. depois pegava 
as partes, juntava, amarrava um cordãozinho para puxar e pronto. 
Estava pronto o carrinho.
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cArrInHo dE MAdEIrA 

Materiais necessários
l prego  

l martelo

l esquadro

Modo de fazer

Pegue a madeira, serre a tábua, depois dê um acabamento.

Para pegar, passe um pouco de cola nas laterais. Pegue a folha de zinco 
e corte as laterais primeiro e depois as portas  e o teto.

Faça as quatro rodas de madeira. Pegue dois pedaços de madeira para 
fazer os eixos. coloque um eixo na traseira do caminhão e o outro na dian-
teira.

lixe a madeira, passe um pouco de masa, depois passe uma lixa de dez.  
cinco minutos depois que secar passe esmalte sintético. Pegue  uma lata de 
água rás e misture na tinta. Mexa um pouco com um pincel e é só pintar.

l folha de zinco

l madeira

l lixa
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l cola 

l tinta

l pincel
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vivendo e aprendendo
eLiAnA JeSuS SAntAnA

Passei minha infância na Bahia, lugar onde nasci. Quando 
completei doze anos, fui levada por uma família para morar em 
uma fazenda. nessa fazenda havia uma casa onde eu brincava de 
boneca de pano, pulava amarelinha, brincava de cobra-cega, corria 
das vacas, passava debaixo da cerca de arame para pescar peixe e 
tomava banho na mina. Ia para casa de farinha comer beiju, des-
cascar mandioca e torra farinha. 
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BonEcA dE PAno 

Materiais necessários
l retalhos de tecido  

l linha

l agulha

Modo de fazer

Pegue um pouco de tecido, junte e costure, dando o formato do corpo. 
com outro pano, faça uma bola, dando o formato da cabeça. Pegue várias 
linhas de crochê e costure na cabeça da boneca, dando o formato do cabelo. 
com um pouco de tecido, dê o formato dos braços e pernas. Finalize o olho 
e a boca com canetinha.

l linhas de crochê 

l canetinhas
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rodar, dançar e correr
Lenice dA SiLVA

na minha infância, eu gostava de brincar de roda e de bone-
ca. gostava muito de brincar de comidinha e de correr na rua com 
a Ana, a Bia e o José. no domingo, eu ia para a balada. Adorava 
dançar muito.

Eu e as minhas amigas dávamos as mãos para brincar de 
roda.

Eu morava em uma fazenda com meus pais e meus irmãos. 
noite de lua, a gente brincava, mas era muito bom. com 12 anos, 
eu, meus pais e meus irmãos fomos morar na cidade de chã do Pi-
lar, na rua são José. lá eu brinquei muito. Morei em chã do Pilar até 
os meus 24 anos e vim para são Paulo e estou aqui desde 1998.
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vivendo a felicidade
LOuRiVALdO LeMOS

Meu nome é lourivaldo lemos. Eu nasci em um lugar por 
nome de Espera de Anta, mas agora é tapiramutá. Fui criado na fa-
zenda  dos dourados, na Bahia, por nome de Fazenda Mulungu. Eu 
cuidava de muitos animais como cavalos, vacas, muitos  bezerros, 
porcos  e  trabalhava muito na roça. Andava com carro de boi, pu-
xava guia dos  bois no meio da roça o dia todo para fazer gradiação 
ou plantação.

Minha casa era muito grande com muitos cômodos. tinha 
passeio ao redor da casa. Eu varria o terreiro, lavava pratos, torrava 
café, lavava roupa e fazia comida. 

Para quem não sabe eu fui criado assim. Meu pai botava eu 
para trabalhar para não brincar com os moleques. Eu sempre fui 
bem divertido desde criança, alegre e contente. gostava de sambar 
no meio da feira batendo pandeiro e cantando. Por isso, sou feliz. 
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cArro dE cAIxão 

Materiais necessários
l 4 tábuas  

l martelo

l prego

Modo de fazer

Primeiro serre a primeira tábua para fazer a mesa. depois serre 2 tábuas 
para fazer as laterais.

Faça o caixão. 

coloque duas rodas na dianteira e duas na traseira. Prenda as correntes 
nas laterais da mesa e na base do cabo de vassoura onde será pregado o 
volante.

l serrote

l 4 rodas

l cabo de vassoura
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l volante 

l alicate

l 2 correntes de bicicleta
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A fazenda sobradinho
MARiA LuizA bAuLduinA

Quando eu tinha idade de sete anos, minha mãe ensinava a 
fazer bonecas de pano. A gente brincava, era muito divertido. Eu 
chamava as minhas colegas pra brincar. Eu gostava de fazer casi-
nha de palhas e fazer comidinha de pimentas. Eu era muito feliz.

nasci na fazenda sobradinho. Era confortável, rodeada de 
varanda e muito bonita. tinha muitas árvores e muitas terras com 
cancelas. Muitas plantações de capim, criação de vacas e ovelhas.
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BonEcA dE PAno 

Materiais necessários
l retalhos de tecido  

l um pedaço de pano branco

l algodão

Modo de fazer

Pegue o retalho de pano, recorte e costure o corpo da boneca. Pegue o 
algodão, encha e costure. Pegue uma bolinha de isopor e forre com o reta-
lho de pano beje para fazer a cabeça. com linhas pretas e vermelhas, faça os 
olhinhos. Pegue os fiapos de retalho preto e cole na cabeça da boneca e nos 
pés. Pegue um retalho vermelho, recorte um vestidinho e cole na boneca. 

E está pronta.

l agulhas 

l tesouras

l lápis de cor
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l  fiapos, retalhos  
e panos pretos,  
vermelhos e beje
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Milho no sertão
niLzA MARtinS de FRAnçA

Passei a minha infância no Paraná. Morava no sertão e a mi-
nha casa não era muito grande. Era feita de madeira coberta de 
sapé, tinha quatro janelas. Meu pai trabalhava na roça, plantava ar-
roz, feijão, milho, mandioca, batata-doce. nós éramos em 11 irmãs. 
Minha mãe fazia o almoço eu levava na roça. Minhas irmãs lavavam 
a louça e eu varria casa.

Eu brincava de boneca de milho com minhas irmãs e mi-
nhas primas. As bonecas tinham os cabelos vermelhos, amarelos 
ou brancos que eram do sabugo. Eu cortava a palha para soltar os 
cabelinhos, fazia trança e enrolava o corpinho com pano.

com os grãos, eu fazia a comidinha delas. 

Meu pai não gostava quando a gente tirava as espigas do 
milho porque estragava.
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BonEcA dE MIlHo 

Materiais necessários
l espigas de milho ainda com palha  

l pano

l faca ou tesoura

Modo de fazer

Escolha a espiga que vai ser a boneca pela cor do cabelo do milho. cor-
te a palha na altura da cabeça para soltar os cabelinhos. Faça o penteado que 
pode ser uma trança ou solto. Enrole o pano na boneca como se ela fosse um 
bebezinho. 
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A casa florida 
nOeLice SAntOS nASciMentO

Eu nasci na fazenda Jiboia, no município de serra Preta, na  
Bahia. Morava numa casa com telhado feito de telha e as paredes 
de barro muito grande. Havia cinco cômodos: uma cozinha, três 
quartos, uma sala e uma varanda, além de  muitas flores ao redor 
da casa.

na roça tinha muitas frutas: laranja, jabuticaba, manga,  ma-
mão, cana e caju. Meu avô e minha avó criavam porcos, galinhas e 
uma vaca que se chamava Boa nova. 

todos bebiam água da fonte e a gente lavava as roupas no  
lajedo, que era um caldeirão de pedra, onde juntava água.

Moravam três pessoas: meu avô, minha avó e eu. Eles se cha-
mavam Manoel Alves dos santos e sizenanda sarafina  de lima. Eu 
brincava sozinha com uma boneca de pano. Quem fez esta boneca 
foi uma menina, que o nome dela era Iraci. Ela era neta de Ange-
lina e lino. Eles moravam na fazenda tamanduá e demorava duas 
horas a pé da minha casa até lá. A boneca era linda e eu fazia roupa 
para ela.
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BonEcA dE PAno 

Materiais necessários
l pano  

l tesoura

Modo de fazer

cortar o pano, costurar e encher o corpo da boneca e a cabeça. Monte 
também os braços e as pernas.

Para fazer os cabelos, use a linha na cabeça, na boca, no nariz e nos 
olhos. costure a roupa que pode ser uma saia, uma blusa e os sapatos. E ela 
está pronta para brincar.

l linha 

l agulha
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lajedinho, eu era  
muito feliz lá
tAtiAnA dA SiLVA SenA

vivi minha infância criada pela minha avó. Ela tinha uma ca-
sinha muito modesta com telhas vermelhas e paredes de tijolos 
vermelhos. não era pintada. tinha quatro quartos que não tinham 
portas. A sala era pequena e não tinha tv. tinha porta na frente e 
no fundo. Mas eu era feliz e brincava de boneca de flecha e sisal e a 
rua era de terra vermelha.

também brincava de comidinha de verdade no quintal da 
casa da avó e estudava às vezes sim, às vezes não porque era muito 
chato. Mas viver ao lado da avó era muito bom de mais.
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BonEcA dE FlEcHA 

Materiais necessários
l sisal para os cabelos

l Broto do sisal para fazer o corpo da boneca de flecha

l Pedaços de pano para fazer a roupa

l canetinhas

Modo de fazer

Pegue o broto do sisal para fazer o corpo da boneca. com a canetinha, 
faça o desenho da cabeça e das partes do corpo. separe o sisal para fazer os 
cabelos. com os pedaços de pano faça um blusa e uma saia. Está pronta para 
brincar. 
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Antônio barboza de Lima. sou marceneiro, pintor de carroceria de ca-
minhão. Faço reforma geral e toco acordeom. É a minha alegria. Eu gos-
to de escrever e quero aprender.

Me chamo eliana Jesus Santana, tenho 38 anos. Atualmente presto 
serviço terceirizado para uma empresa de limpeza. trabalho na EMEI 
dona leopoldina.

Eu me chamo Lenice da Silva, tenho 39 anos. nasci em Atalaia, Alagoas. 
sou auxiliar de limpeza e mãe de 3 filhos muito lindos. gosto muito de 
estudar para ser alguém na vida.

Me chamo Lourivaldo Lemos. gosto de estudar. Minha profissão é ven-
der água de coco e milho assado. toco triângulo. não posso trabalhar 
porque fui operado.

Me chamo Maria Luiza balduina. tenho 48 anos, sou casada e sou mui-
to feliz. tenho dois filhos: tatiana e nedisom. Eles são muito lindos. gosto 
de trabalhar. Minha profissão é casa de família. gosto muito de passear. 
Para mim, escrever ainda é um pouco difícil, mas vou conseguir.

Me chamo nilza Martins de França, tenho 50 anos. sou dona de casa, 
mãe de cinco filhos. gosto de bordar e de fazer pães. também gosto de 
estudar para ser alguém na vida.

Me chamo noelice Santos nascimento. tenho 43 anos, sou solteira, 
minha profissão é auxiliar de limpeza. tenho uma filha que se chama 
Alexandra nascimento oliveira. Ela é muito linda e eu amo ela. Eu gosto 
muito de estudar para aprender a ler melhor e ter um futuro. sou filha de 
Alexandrina lima dos santos e de gonçalo costa nascimento e sobrinha 
de raquel lima dos santos. Essas são as pessoas de que mais gosto.

tatiana da Silva Sena, tenho 26 anos. sou solteira. trabalho de babá. 
Adoro ler livros. sempre que posso, estou na escola participando das 
aulas com os alunos. gosto de tudo.
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Quem são os autores



Quem são os ilustradores

Quem são as professoras

Meu nome é Alice Vasconcellos, de Belo Horizonte, e vivo em sP há 
3 anos. gosto de desenhar e de ouvir e contar histórias. designer e 
publicitária por formação, trabalho atualmente na revista nova Escola, 
da Fundação victor civita.

sou Renata borges Soares. desenhar é o que eu gosto de fazer. des-
de menina, quando eu morava em lins, no interior de são Paulo. de-
pois fui adolescente em campinas, para então crescer em são Paulo, 
trabalhando em livros e revistas. os anos vão passando e eu não paro 
de desenhar. As ilustrações ocupam cada vez mais espaço na minha 
casa e na minha vida. Ficam expostas nas paredes ou guardadas em 
pastas, gavetas, caixas, baús. E hoje fazem companhia para elas os de-
senhos no computador. 

Meu nome é Vilmar de Oliveira, filho de costureira e metalúrgico, 
mineiros que se casaram em são Paulo. Já fui bancário, já pintei ca-
misetas, virei designer. Hoje faço um monte de coisas, entre desenhar 
e fazer sites. Minhas obras-primas são o orlando, o Álvaro e a tarsila, 
meus filhos lindos.

sou Victor Malta e tenho 26 anos. nasci em santo André, mas já moro 
em são Paulo há muitos anos. Faço faculdade de Editoração e trabalho 
como designer em uma revista para professores. gosto muito de dese-
nhar, mas só lembro disso quando alguém me pede um desenho.
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Meu nome é Ana cristina de Souza campos. nasci em são Paulo e 
aqui cresci. sou formada em Administração de empresas e há cinco 
anos trabalho como professora de jovens e adultos, por conta disso 
voltei a estudar.

sou Paula takada, tenho 32 anos. sou professora. Fiz faculdade de 
Jornalismo e pós-graduação em Alfabetização. trabalho com Educa-
ção de Jovens e Adultos desde 2008. gosto muito de escrever e adoro 
ler. Principalmente, os livros escritos pelos meus alunos.
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