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‘As aventuras de Tói’

chega às livrarias de Bauru

Aos 92 anos, Izabel de Oliveira Medina celebra a
publicação do primeiro livro de sua carreira
Fotos: Laylla Paes
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ompletando 92 anos de
vida nesta sexta-feira (5),
Izabel de Oliveira Medina tem motivos de sobra para
comemorar. Isto porque, também no dia de hoje, é realizado
o lançamento oficial do primeiro
livro de sua carreira. “As Aventuras de Tói” chega às livrarias
de Bauru, levando uma história
divertida agregada a ilustrações
mágicas para alegrar a criançada.
O livro conta a história de
Tói, um coelhinho destemido
e aventureiro que vive grandes
desafios ao longo da narrativa.
As lições e aprendizados do
animalzinho oferecem uma experiência didática e, ao mesmo
tempo, leve para os mais jovens, sendo uma ótima opção
de leitura para as mais variadas
fases da infância.
CRIAÇÃO
A ideia de produzir a obra começou a rondar Izabel quando,
em suas aulas na Universidade
Aberta à Terceira Idade, no Unisagrado, conheceu o professor
André Luiz Petraglia, que assina
o projeto gráfico e as ilustrações
do livro. Ao longo das disciplinas de desenho e criatividade, a
artista viu aflorar um talento que,
há anos, guardava apenas para
si. “Ela foi minha aluna de 2009
a 2013. Desde aquela época, ela
falava, ‘eu tenho uma história
que vou escrever, está na minha
cabeça, e você vai ilustrar e produzir este livro’”, conta André.
“Ele gostou do trabalho que eu
fiz e estamos juntos até hoje”,
completa Izabel.
Segundo a autora, os hábitos de escrita e leitura a
acompanham desde a infância,
quando escrevia redações que
surpreendiam os professores
na escola. Apesar do apresso
pela área, ainda não tinha tido
a oportunidade de publicar um
livro autoral. “Eu nunca pensei
que iria fazer um livro, até que
conheci o André”, conta.
Com a base da história em
mente e uma grande vontade
de tornar o sonho em realidade,

Izabel de Oliveira Medina e André Luiz Petraglia
uniram forças para dar vida ao projeto
Izabel foi em busca de inspiração para iniciar a produção do
livro. “Eu fui no Zoológico e
vi coelhinhos brincando. Ali eu
falei ‘pronto, é coelhinho que
vou por aqui”, explica. “Aí juntou minha ideia, a capacidade
do André e o apoio da família,
e está aqui o livro”.
“É uma história que, sem
pretensão, possui uma moral por
trás. De certa forma, o livro apresenta as qualidades de se ter uma
família que te quer bem e que
cuida de você e que, com outras
pessoas, é preciso ter mais cuidado”, explica André.
ILUSTRAÇÕES
Com a história de Izabel em
mãos, o ilustrador passou a imaginar como seriam produzidas as
páginas da obra. Ele conta que

Este é o resultado
do esforço da
Izabel em ser
aquela pessoa que
ela veio para ser.’
André Luiz
Petraglia

imaginou dezenas de cenas e,
aos poucos, selecionou as principais, que integrariam a versão
final do livro. “O processo tem
um lado muito intimista. [...] O
texto dela veio na minha cabeça
e se transformou em imagem.
Então, eu fiz na verdade uma
tradução da história”, conta o artista. “E ele fez exatamente o que
eu escrevi”, completa Izabel.
Com riqueza de detalhes e
cores vívidas, os desenhos dão
vida à história escrita, transformando o imaginário em realidade. O resultado é um livro
divertido e convidativo, que deverá fazer sucesso entre os pequenos. “Este é o resultado do
esforço da Izabel em ser aquela
pessoa que ela veio para ser”,
finaliza André.
MELHOR IDADE
Cheia de energia e alegre, a
autora relata que nunca perdeu
a vontade de aprender. Nos últimos anos, dedicou-se ao estudo
de diversas línguas estrangeiras,
artes e literatura. Tudo isso por
vontade e iniciativa própria.
Sua idade jamais foi impeditivo para realizar as atividades do dia a dia. Ela orgulha-se em dizer que, até pouco
tempo atrás, vivia pegando

“As aventuras
de Tói”: história
divertida para
a criançada
a estrada para visitar amigos
e familiares na região. Para
tanto, chegou a fazer aulas de
mecânica e aprendeu a trocar
o pneu de seu carro.
Agora, após a publicação
de seu primeiro livro, Izabel
já sonha com o próximo trabalho, mostrando-se ansiosa
para colocar as ideias em prática. “Eu nunca dei valor para
o que eu faço e para aquilo

que eu escrevo. Agora vou começar a dar valor”, finaliza.
SERVIÇO
O livro “As aventuras de
Tói” está disponível para compra em todas as unidades da
Jalovi e da Empório Cultural
em Bauru. Os interessados também podem adquirir uma cópia
da edição pelo Whatsapp: (14)
99826-4772.

