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André Oliveira e Renato Andrade lançam livro 
nesta terça 
Obra de teor ecologicamente correto tem personagens baseados em figuras reais 

André Oliveira e Renato Andrade têm muito em comum. Ambos nasceram há 
47 anos, se conhecem há mais de duas décadas e se tornaram pais na 
mesma época.  

Talvez por isso a parceria que teve início em 2006 com o livro "A Cidade dos 
Cachorros" vai de vento em popa. Nesta terça-feira (8), é o lançamento de 
"Lino e Adelino", a quinta publicação da dupla dedicada à literatura infantil.  

"Ter crianças no seu entorno é muito bom porque as histórias pipocam", 
comenta André, que, além de escritor, também é psicopedagogo.  

André conta que os personagens principais de sua nova obra são baseados 
em pessoas reais. Lino é o nome do filho caçula do amigo Renato e Adelino é 
o jardineiro do colégio onde o autor dá aula.  

O escritor conta que transformou Lino num personagem literário durante uma 
festa de aniversário do garoto.  

"Percebi que, diferente das outras crianças, ele era mais concentrado, mais 
atento aos detalhes. Aquilo me chamou a atenção", conta. 

Ciúmes  

Claro que dedicar uma obra inteira ao menino de três anos provocou ciúmes dentro de casa. João Pedro, filho de André que tem a 
mesma idade de Lino, quer que o próximo livro seja sobre ele.  

E até mesmo Renato teve que se explicar com o filho mais velho, Theo.  

"Houve um incidente diplomático em casa e por isso tive que convencer o Theo que ele também está entre os garotos retratados no 
livro", conta.  

"Lino e Adelino" tem um forte teor ecológico e fala sobre a amizade entre um garoto e o jardineiro da escola que buscam salvar as flores 
da escola por meio da educação.  

O Adelino fictício tem algumas características baseadas na realidade.  

"É um sujeito sério, quieto e muito trabalhador. É o tipo de coisa que observo todos os dias. Traduzo as coisas que vejo", ressalta.  

Por meio da ficção, André quer também conscientizar pais e professores. 

"No livro, é Lino que propõe à professora a solução para o problema no jardim. Acho que em muitas escolas falta uma abertura maior 
para que os professores ouçam mais seus alunos", observa. 

Aquarela  

Régis Martins
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André Oliveira (à esquerda) escreveu a 
história e Renato Andrade fez as ilustrações 
do livro 
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Uma das curiosidades do livro é a técnica utilizada por Renato para as ilustrações. Como uma espécie de voltas às raízes, o artista 
plástico e chargista colaborador de A Cidade optou pela técnica da aquarela.  

"É mais trabalhoso e demorado e sei que tem programas de computador que dariam o mesmo resultado, mas quis fazer algo mais 
artesanal", argumenta.  

Renato ressalta que outra vantagem de utilizar a aquarela em papel é poder fazer uma exposição dos originais. Algo que ele pretende 
fazer nos próximos lançamentos de "Lino e Adelino".  

"E a aquarela também dá um tom mais poético, como uma espécie de sonho", diz.  

"Pra mim, trabalhar com o Renato é de uma confiança e interação muito grande. É um trabalho de coautoria e não uma encomenda", 
afirma André.  
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