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Quem acendeu o céu? 
de Neldson Marcolin 

 
 
SOBRE O LIVRO 
Clara mora numa cidade grande cheia de luzes fortes à noite, 
dessas que encobrem de tal forma o céu que mal podemos ver 
uma estrelinha. Mas isso acaba quando viaja para uma cidade da 
serra. Numa dessas noites bem escuras, Clara fica encantada 
quando vê o céu cheio de estrelas brilhantes, e pergunta ao pai 
“quem acendeu o céu?”. Ao longo do livro, Clara, junto com seu 
pai, Leonardo, aprende a “olhar” as estrelas, as constelações, 
saber como se formam, o que significavam para os povos antigos 
e até para os indígenas brasileiros. Quando avista “um risco de luz no céu” e fica sabendo quem são as estre-
las cadentes, faz imediatamente um montão de pedidos. A menina se encanta com a astronomia e começa a 
“conversar” com as constelações, mexericar com as Três Marias, e criar novas constelações em seu imaginá-
rio. Agora vive imaginando que seu quarto é o céu e que faz parte do Universo no meio das estrelas.  
 
História com conhecimento e diversão para crianças curiosas.  
Um texto sobre a alegria da descoberta do novo. 

 
SOBRE O AUTOR 
Neldson Marcolin nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde viu muitas estrelas quando era 
menino. Cresceu em Santos, no litoral, e ganha a vida como jornalista na capital paulista. Trabalhou nas revis-
tas Veja e Época, e no jornal O Estado de S.Paulo. Hoje é editor-chefe da revista Pesquisa Fapesp, uma publi-
cação de divulgação científica. Ouvir e contar histórias para seus três filhos está entre suas maiores diversões. 
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