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Sobre o livro | Delicadeza e afeto são as marcas desse lindo livro dedicado a todas as avós, fruto do 
encantamento que não raro despertam nos netos.  O texto e os desenhos são de Tati Vieira e foram criados 
pela força de sua memória afetiva: o sabor do bolinho de chuva (com receita!), a cor da groselha 
compartilhada pela avó e a menina, as conversas com "frases impagáveis" de Izaura e muitas lições que a 
avó "deu sem nem pensar em estar ensinando".   
 

Sobre a autora | Tati Vieira  
Nasci em São Paulo, mas já morei no Rio de Janeiro, na Bahia e 
agora vivo no sul de Minas, no alto das montanhas. Acho que  
a gente cresce, mas no fundo acaba sempre buscando a 
felicidade naquelas coisas que nos traziam alegria quando 
éramos pequenos. No meu caso, desde que me conheço por 
gente, adorava ouvir os “causos” do meu pai e de minhas avós, 
fazer tudo quanto é tipo de arte com minha mãe e brincar 
embrenhada no meio de plantas e árvores imaginando 
histórias fantásticas. Deu no que deu.  

 
Estudei literatura, artes e gestão ambiental. Foi o jeito que encontrei de fazer as coisas que gosto: ler, 
escrever, desenhar, dar aulas, contar histórias e fazer projetos culturais e ambientais. Dou aulas há vinte 
anos, desenvolvo projetos há doze anos, e escrevo desde que aprendi a ler. Mas os meus escritos, eu fui 
guardando e maturando, lendo e reescrevendo... só agora eles estão saindo dos meus cadernos. Acho que é o 
momento certo, com o livro certo. Izaura, minha avó, tinha nela e ao seu redor tudo o que hoje eu sei que me 
traz aconchego e felicidade. 
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