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TEATRO
“entre divas e senhoritas” 
pode ser visto 
no Centro Cultural 
são Paulo. inf: 3397-4000

HUMOR

Em Cartaz

Márcia Cabrita está em cartaz com “Toc Toc”, 
no Teatro gazeta. informações no 3253-4102 
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Um guia no universo das letras
escritor e professor 
universitário, 
sersi Bardari usa 
suas histórias 
para instigar 
e inspirar leitores 
de todas 
as idades

MARIANA NEPOMUCENO

Instigar, inspirar e tocar a 
alma de seus leitores. Assim 
espera o escritor e professor 
universitário Sersi Bardari, ao 
finalizar um novo trabalho. Au-
tor de diversos livros na catego-
ria infanto-juvenil, ele aguarda 
para este ano o lançamento do 
título “Crisântemo Amarelo”, o 
primeiro ambientado em Mogi 
das Cruzes. Também revela 
estar estudando uma proposta 
para adaptar um grande clássi-
co da literatura, mas o nome da 
editora e da obra ainda preci-
sam ser mantidos em segredo.  
No momento, saboreia os fru-
tos de “Geléia de Amora”, que 
chegou ao mercado em 2008.

Jornalista, mestre em Fi-
lologia e Língua Portuguesa e 
doutor em Estudos Compara-
dos de Literatura Portuguesa, 
pela Universidade de São Paulo 
(USP), Bardari iniciou a carrei-
ra de escritor no final da década 
de 70, época em que ainda não 
morava em Mogi. A vontade de 
explorar este universo, porém, 
vem desde sempre, segundo ele. 
Durante a estada em uma insti-
tuição financeira na Capital, de-
pois de três anos morando em 
Salvador, onde atuava no jornal 
“A Tarde”, o autor apaixonou-se 
pelas obras infanto-juvenis. 

“Na época em que trabalha-
va como redator no banco, re-
cebia livros infanto-juvenis das 
editoras e foi assim que me apai-
xonei. De forma bem intuitiva, 
resolvi escrever para este pú-
blico”, recorda-se Bardari. “O 
Cigano de Itaparica” foi o nome 
dado a esta primeira obra, enca-
minhada à editora Brasiliense. 
Sem qualquer pretensão, ele 
afirma que achou “que ficaria 
esquecido em alguma gaveta”, 
e aguardou por uma resposta. 
Duas semanas depois, ligaram 
para comunicar sobre o interes-
se em lançar a história.  

Um mês depois, o título es-
tava nas prateleiras das livra-
rias e Bardari sentado à frente 
do proprietário da editora, 
que o parabenizou pela obra. 
O reconhecimento veio ainda 
por meio do Prêmio Revelação 
concedido pela Associação Pau-
lista de Críticos de Arte (APCA). 

Criatividade é aliada à pesquisa
Para compor suas histórias, 

além da própria imaginação, o 
escritor Sersi Bardari utiliza 
suas experiências pessoais e 
ainda investe em pesquisas 
sobre a temática escolhida. Foi 
trabalhando desta forma que 
ele criou “A Maldição do Te-
souro do Faraó”, um dos títulos 
mais vendidos da série juvenil 
Vaga-Lume, da editora Ática. 

Um ano antes de escrever 
o livro, ele havia feito uma 
viagem ao Egito e pensou: 
“por que não me inspirar na 
história e mistérios de lá?”. 

Para incrementar a trama do 
professor de história que viaja 
para aquele país com os filhos 
e é acusado pelo roubo de uma 
peça de museu, o autor estudou 
ainda a história do Egito An-
tigo. “Esta série segue a linha 
do suspense, mistério e ação. 
Então achei que o local como 
pano de fundo casa perfeita-
mente com a proposta. Achei 
muito divertido criar esta his-
tória”, comenta Bardari. 

Apesar de estar intimamen-
te ligado ao universo da litera-
tura juvenil, o escritor pensa 

ainda em atingir o público adul-
to. Para isso, no entanto, ele 
precisará de mais tempo para 
dedicar-se ao ofício. “A compo-
sição de uma história vai vindo 
aos poucos, como o motor de 
um automóvel. Quando come-
ça a embalar, não posso parar. 
Preciso de tempo para organi-
zar as idéias”, descreve o autor 
que, após concluir o doutorado 
em 2008, pretende, neste ano, 
intensificar a atividade como 
escritor. 

Um público que consome 
menos literatura. Assim Bar-

dari analisa a literatura volta-
da aos adultos. Segundo ele, 
os títulos juvenis e infantis 
têm como grandes aliadas as 
escolas, que adotam e indicam 
as obras. “É mais fácil atingir 
uma grande vendagem quan-
do se escreve para crianças. 
Conquistar os adultos é mais 
difícil. Há necessidade de in-
vestimento em mídia, assesso-
ria de imprensa, uma intensa 
divulgação”, observa o autor, 
que somente com “A Maldição 
do Tesouro do Faraó” vendeu 
mais de 100 mil cópias. (M.N.)

Apesar do resultado positivo, o 
escritor sentiu a necessidade de 
aprimorar-se. “Vi que estava no 
caminho certo, mas não pode-
ria ficar com a intuição. Precisa-
va estudar, pois tinha acertado 
uma vez, mas poderia não acer-
tar novamente”, salienta ele.

Aqueles anos, lembra Barda-
ri, foram de intensa produção li-
terária, já que o Governo passou 
a estimular as escolas a adota-
rem obras de autores brasileiros. 
Assim como surgiam escritores, 
cursos também eram criados. 
“No fim da década de 70 e come-
ço da de 80,  houve o boom da li-
teratura, do mercado editorial”, 

conta ele, que em 
1982 inscreveu-se em um 
curso livre de literatura.   

Na Biblioteca Infantil Mon-
teiro Lobato, localizada na Cida-
de Jardim, o então jovem escritor 
encontrou nomes de peso como 
Maria Luiza Campos, Edmir Pe-
rotti, Camila Cerqueira, Eva Fur-
nari e Lucia Góes, entre outros. 
Esta última foi a responsável por 
trazê-lo à Editora do Brasil, com 
a qual lançou “Cibeli do Circo” 
e “Diário de Classe”. A primeira 
história é dedicada às crianças, 
enquanto a outra esta enquadra-
da na categoria juvenil. 

Apesar da avaliação positiva 

das obras, foi com “A 
Fábrica de Fazer Pano” 

que o autor encontrou a plena 
satisfação. O menino que mora-
va em uma fábrica de tecelagem 
e, entre o maquinário, desco-
bria um novo mundo, foi inspi-
rado nas próprias memórias do 
autor. “Meu pai era diretor de 
uma industria de tecelagem no 
Bom Retiro, em São Paulo, e nós 
morávamos na parte superior 
do prédio onde funcionava essa 
fábrica. Quando descíamos pelo 
elevador podia avistar cada um 
dos departamentos. Burlava a 
segurança e vivia brincando por 
ali”, revive o autor. 


