
ascida em São Petersburgo, na Rússia, 
em 18 de março de 1919, a escritora 
Tatiana Belinky viveu apenas dez anos 
na sua terra natal. Em 1929, durante 

o colapso provocado pela quebra da Bolsa de 
Nova York, fugindo das guerras civis que asso-
lavam a então União Soviética e da persegui-
ção aos judeus, ela migrou para o Brasil com o 
pai, Aron, a mãe, Rosa, e o irmão menor, Ben-
jamin. Na pouca bagagem que a família con-
seguiu embarcar no navio, Tatiana conseguiu 
incluir o exemplar de um livro de contos de um 
dos seus autores russos preferidos. Vieram pa-
rar em São Paulo. No novo mundo, o primei-
ro texto que lhe caiu nas mãos foi uma fábula 
de Monteiro Lobato, Jeca Tatuzinho. Tatiana 
queria escrever livros de contos, como faziam 
seus conterrâneos Turguenev, Tchecov, Gogol 
e Tolstói, “sem a moral da história que tanto 
subestima a inteligência dos leitores”. Queria 
fazer teatro, recontar do seu jeito as histórias 
e fábulas dos irmãos Grimm lidas pelo pai e 
que ela reinventava para entreter o irmão mais 
novo. Ficou encantada com o escritor brasi-
leiro e seu Sítio do Picapau Amarelo. Lobato a 
acompanharia por toda sua vida literária reple-
ta de imaginação e rebeldia – que inclui a adap-
tação do Sítio para a televisão durante 12 anos. 
Aos 91 anos, Tatiana Belinky tem mais de 200 
livros publicados, entre antologias, traduções 
e adaptações livres de clássicos infanto-juve-
nis, teatro, crônicas, poesia, ficção e didáticos. 
Coral dos bichos, Limeriques, O grande rabanete, 
Di-versos russos são seus livros mais celebra-
dos, além do terceiro volume de Um Caldei-
rão de Poemas, que está no prelo. “Monteiro 
Lobato inventou a literatura infanto-juvenil 
com humor e contestação. Sacou de cara que 
criança não é bichinho de estimação”, diz a 
autora nesta entrevista repleta de memórias, 
concedida ao Extra Classe, por telefone, de seu 
apartamento em São Paulo.

Extra Classe – Como a senhora conheceu o Mon-
teiro Lobato?
Tatiana Belinky – As coisas sempre me procura-
ram. Elas me acham. Monteiro Lobato, eu nem 
sabia quem era. Foi quando eu cheguei ao Bra-
sil, tinha pouco mais de dez  anos de idade, não 
tinha nem casa permanente, que caiu na minha 
mão um texto,  Jeca Tatuzinho. Ele escrevera 
para um folheto de propaganda do laboratório 
Fontoura, a pedido do dono, Cândido Fontoura, 
seu grande amigo. Como eu já falava três línguas, 

me ajeitei com o português com muita facilidade. 
Sabia que ele era um senhor escritor. O que eu 
não sabia era a influência e importância que esse 
Monteiro Lobato teria na minha vida. Começou 
logo com ele, por incrível que pareça! Meu pri-
meiro encontro com Lobato foi a leitura desse 
texto. O seguinte foi com a literatura dele, que eu 
engoli, devorei, li e reli;  meus dois irmãos meno-
res que eu, já falecidos, também. Nos tornamos 
grandes leitores e admiradores de sua obra sem 
conhecê-lo pessoalmente.
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EC – Até o dia em que ele foi à sua casa...
Tatiana – O telefone tocou lá em casa: “aí é a 
casa do Gouveia”? Confirmei e quis saber quem 
queria falar com ele. “É o Monteiro Lobato”, 
disse, com a voz seca. “E aqui é o Rei George”, 
eu respondi, pois pensei que fosse um trote. Ele 
riu e confirmou, “aqui é o Lobato mesmo. Eu li 
um artigo do Júlio Gouveia sobre literatura in-
fantil e gostaria de conhecer esse Júlio. Posso ir 
aí”? Ele nos procurou. Tocou a campainha e o 
Júlio atendeu. Lobato olhou pra ele, apontou o 
dedo e disse: “na tua idade, eu tinha a tua cara”. 
Acontece que quando levei o Júlio lá em casa 
para apresentar aos meus pais, quem atendeu foi 
meu pai. Ele abriu a porta e, igualzinho ao Lo-
bato, apontou o dedo e disse para mim: “então, 
achou um com a minha cara...”. E eles eram o 
mesmo tipo, sobrancelha espessa, um tipo bra-
sileiro, meio português. A visita foi um ótimo 
bate-papo. Meu irmão, que na época tinha 11 
anos, custou a acreditar que estava diante do es-
critor, ficou paralisado, não queria mais largar a 
mão do Lobato. Quando ele conseguiu se des-
vencilhar daquele aperto de mão interminável, 
Benjamin, o meu irmãozinho, levantou a mão 
direita e disse: “nunca mais eu lavo esta mão”. 
Nos conhecemos naquela ocasião e depois disso 
fizemos muitos contatos, estivemos na casa dele, 
um contato muito interessante, muito rico. E eu, 
que quando pequena queria ser bruxa, depois que 
conheci o Sítio do Picapau Amarelo e o Monteiro 
Lobato resolvi ser a Emília,  porque ela é muito 
mais bruxa que as bruxas tradicionais. Enfim, eu 
não sabia o quanto ela faria parte da minha vida. 
Ainda sou bruxa, mas sou Emília um pouquinho 
também.

EC – Antes de adaptar o Sítio para a tevê, vocês 
faziam teatro. Como foi essa experiência? 
Tatiana – Começamos a atuar no Teatro Mu-
nicipal, encenando peças que depois percorriam 
as outras salas, iam até o subúrbio, escolas, hos-
pitais. Quando encenamos Os três ursos, adap-
tação da fábula americana, veio o convite para 
fazer um programa fixo na TV Tupi. A emissora 
tinha programas de auditório, brincadeiras, mas 
nada para crianças. O diretor da Tupi assis-
tiu nosso teatro e nos convidou. Nosso grupo, 
que era amador, semiamador digamos, devia 
simplesmente fazer na tevê o que fazíamos no 
palco, e ele se encarregava da transmissão. Já 
havia três câmeras, enfim, um meio-cinema. 
Primeiro fizemos um pequeno programa cha-
mado Fábulas Animadas, claro, sem a moral da 
fábula, porque eu não gostava. Desde peque-
na eu achava um desaforo. O que é isso? Me 
contam uma boa história e querem me dizer 
o que eu tenho que entender... Depois a Tupi 
pediu um programa brasileiro, num formato 
maior. Imediatamente Júlio e eu concluímos 
que tinha de ser o Sítio do Picapau Amarelo. 

Os primeiros dois capítulos quem escreveu foi 
o Júlio: A pílula falante e O casamento da Emília. 
Ele não queria contrato, por que sabia o que es-
tava fazendo e eu também, a gente se entendia 
muitíssimo bem. Júlio, que era diretor artístico e 
apresentador, fez duas exigências: nada de con-
trato nem intervalo comercial, porque ele, como 
psicólogo, educador, achava inadequado contar 
uma boa história e interromper na melhor parte 
para promover um produto qualquer. Na televi-
são, aceitaram tudo. O programa durou 13 anos.

EC – Vocês produziram outros programas tea-
trais?
Tatiana – O teleteatro ao vivo, que começou 
com o Sítio, logo já tinha mais três programas. 
Um era o que chamaria hoje de minissérie, um 
romance em 60 capítulos, duas vezes por semana. 
Outro era um programão de domingo, no come-
ço chamado Era uma vez, que era teatro mesmo, 
de uma hora e meia, duas horas. Nossos progra-

mas tinham um ibope altíssimo. Mas logo co-
meçou a chover telefonemas de pais pedindo pra 
trocar o horário, das 10h para a tarde de domin-
go, porque de manhã as crianças não queriam ir 
pra missa. Mudamos para as 16h e o nome virou 
Teatro para a juventude.

EC – Qual a importância de Lobato para a lite-
ratura infantil?
Tatiana – Ele foi o precursor da literatura infan-
til, porque sacou de cara que criança não é bichi-
nho de estimação, que criança é gente e gente 
muito inteligente, muito digna de respeito, com 
muito senso de humor. Então ele começou a 
escrever daquele jeito, como ninguém escrevia 
para criança, nem lá fora. O humor dele e a con-
testação, enfim, toda a atitude do Lobato, ele pôs 
no Sítio do Picapau Amarelo e, principalmente, 
na Emília. Aliás, uma vez ele contou que quan-
do estava “tipando” como ele dizia, escrevendo 
à máquina as histórias do Sítio, a Emília ficava 
ao lado dele dando palpites, fazendo sugestões, 
criticando. Até que um dia o Lobato pergun-
tou, “mas afinal de contas, quem é você?”, e a 
Emília respondeu: “Eu? Eu sou a Independência 
ou Morte”. A Emília era isso. Ela era o próprio 
Monteiro Lobato.

EC – Que outros autores a influenciaram?
Tatiana – Sou um feixe de influências. De Loba-
to, de fábulas, como de tudo que nos cerca, que 
eu já li, reli e esqueci. São muitas e de muitas 
origens, ocidentais, americanas e até chinesas e 
japonesas. Já tinha lido muita coisa aos dez  anos 
de idade, um monte de livros, tinha diários, des-
de os oito tinha um caderno onde anotava mi-
nhas coisas. Já escrevia. Não havia muito livro 
para criança, mas havia boa literatura de bons es-
critores. Eu mesma lia poesia de autores que não 
escreviam para crianças, mas para criança que 
lê desde pequena, que conversa sobre livros em 
casa, não é problema pegar livro e ler. Sabe que a 
única coisa que eu trouxe comigo como imigran-
te foi um livro que tenho até hoje? É um livro 
de contos de Turguenev, tenho até hoje ele todo 
esfrangalhado. Tchekov, dos grandes russos, é o 
meu preferido desde menina, porque escreveu 
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"Antes de Lobato, não 
existia literatura para 
crianças. Ele inventou aquele 
jeito de escrever e colocou 
todo seu humor e 
contestação na Emília. 
Ela era o próprio Lobato"
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Criança não é bicho de

"Meu pai era muito da 
poesia, era performático. 
Lia e interpretava como um 
artista. Por isso, eu cresci 
no meio de poesia e vivo 
assim até hoje. Na poesia, 
eu nado de braçadas"
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