Riozinhos de Brinquedo
Franco Editora
O menino descobre, no quintal, um olho d’água: uma agüinha
que brotava limpinha do chão e vinha molhar de alegria seu
coração. Este texto, tecido em suave poesia, é um convite à
descoberta das coisas pequenas e simples, que fazem brotar na
mente infantil a compreensão do valor da natureza.

Vento Moleque
LGE Editora

Wilson Pereira nasceu a 1º de setembro
de 1949, em Coromandel MG. Viveu a
infância e a juventude em Patos de
Minas, de onde mudou-se para Brasília,
em 1976. Professor universitário e
assessor legislativo aposentado da
Câmara Legislativa do Distrito Federal,
onde ingressou por concurso público.
Formado em Letras e Mestre em
Literatura Brasileira, pela Universidade
de Brasília. É Coordenador-Geral do
Centro de Informações e Biblioteca em
Educação CIBEC, do INEP/MEC.
Poeta, contista, cronista, ensaísta e autor
de textos infantis.
Premiado em vários concursos literários
de âmbito nacional. O livro Pé de Poesia,
hoje na 5ª edição, recebeu o selo
“A l t a m e n t e Re c o m e n d á ve l ” , d a
Fundação Nacional do Livro Infantil e
Juvenil FNLIJ, e foi incluído na lista dos
cem livros escolhidos para o Programa
Nacional de Bibliotecas Escolares
PNBE, do MEC, em 1999.
Wilson Pereira tem poemas traduzidos
na Argentina, Itália, Colômbia e
Romênia. Publica, esporadicamente,
poemas, resenhas e ensaios em diversos
jornais e revistas do País.

Texto poético que mostra o olhar encantado do menino
diante das peraltices do vento, personificado como:
“menino moleque travesso/ventando e reinventando/
virando as coisas do avesso.

Amor de Menino
Editora Dimensão
Dez contos, escritos em prosa poética, que relatam
situações de emoção e a vivência do menino personagem
em contato com a família, com a natureza, com bichos e
animais de estimação. Uma volta à época em que as famílias se
reuniam na varanda ou à beira do fogão para contar histórias.

Pé de Poesia
Editora Dimensão
O menino propõe ao pai uma plantação diferente no sítio:
um pé de pão de sal, pé de pipoca, pé de balão, pé de
brinquedos... Texto de rara e sugestiva poesia que tem
encantado crianças (e adultos) de todos os cantos do Brasil.

A Pedra de Minas – Poemas Gerais
LGE Editora
Antologia poética que reúne 250 poemas, escolhidos dos
livros. Escavações no Tempo, Menino sem Fim, Pedras de
Minas e Decantação. Poemas de temática variada, muitos
deles premiados em concursos literários de âmbito nacional,
e outros estudados em livros didáticos.

Menino sem fim
Editora Miguilim

POEMAS INFANTIS
Menino Devoto (aprovado para publicação
pela Editora Paulinas)

INÉDITOS
Águas Partidas (infanto-juvenil);
A Noite – a casa dos sonhos (poemas);
A Lagartixa Vermelha (infantil);
A Pata Feldspata (infantil)

O homem no menino se busca. O menino no
homem se encontra. A palavra cria e se
desdobra, criando novas imagens numa
composição lingüística de rara beleza.

A rãzinha que sonhava em ser rãinha
Editora Callis
Uma jovem rã, bonita e saudável,
que começou a se preocupar demais com
o peso e com os padrões de beleza…
Será que para ser bonita é preciso estar na moda?

Participa de diversas antologias poéticas, entre as quais Antologia da Nova Poesia
Brasileira, organização de Olga Savary, publicada em 1992, e A Poesia Mineira do
Século XX¸ organização de Assis Brasil, 1998.

O menino pensava
que tudo que havia
era das plantas
que vinha
Aí ele entrou
na casinha
de seu silêncio
e ficou moendo
umas idéias
lá dentro

Palestras para professores sobre poesia e literatura infantil;
Curso Elaboratório Poético: para estudantes e professores
sobre linguagem e recursos estilísticos empregados em poesia;
Participação em feiras de livros;
Visita a escolas.
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