
 

 
EM BUSCA DA CHAVE PARA O PASSADO  

Perguntas sem respostas sobre um avô que não conheceu e a ausência sem 
explicações do pai movem o protagonista do livro Quintal de sonhos, de 

Christian David, um lançamento da Editora do Brasil  
 
“Foi numa tarde mormacenta de sol quente que Etiene, empoleirado na árvore, 
sentiu essa incomodação pela primeira vez. (...) Já sabia que não era de 
verdade por causa da árvore, já tinha ouvido falar em preservação do meio 
ambiente etc. na escola, mas algo que ainda tocava mais dentro incomodava o 
menino. Não sabia por que, quando pensava na árvore sendo derrubada, 
pensava no pai sumido e no avô desconhecido”. Esse trecho de Quintal de 
sonhos, de Christian David, com ilustração de Natália Gregorini, um 
lançamento da Editora do Brasil, resume o dilema do protagonista, o menino 
Etiene.  
 
O garoto morava com a mãe em uma casa com quintal nos fundos, onde ficava 
um quartinho que fora do avô e permanecia trancado desde sua morte. E o 
incômodo que Etiene sentia vinha das perguntas que ficavam sem respostas 
sobre seu avô, que ele não conhecera, mas a quem se sentia muito ligado; e 
da ausência não explicada de seu pai. Irene, sua mãe, parecia esconder algo 
dele. O pai de Etiene viajava muito a trabalho e, ao ser retirado da vida do filho, 
revelou a ele um segredo, que nem a mãe do menino sabia. “Depois vieram os 
homens e o levaram, em seus carros barulhentos, para outra viagem. Ainda na 
porta, sussurrou para Etiene: ‘Não esqueça do segredo do quintal, Etiene, 
procure lá”. 
 
A partir daí, o menino deixou de lado até a brincadeira de bola com os amigos 
para se concentrar em suas buscas em duas frentes: uma era conseguir entrar 
no quartinho do avô e, para isso, precisava descobrir onde a mãe escondia a 
chave; na outra, procurava algo que o pai dizia estar enterrado no quintal. Essa 
busca pela própria história leva Etiene a um final emocionante.  
 
A obra trabalha com questões importantes nessa fase da vida das crianças, 
como habilidades socioemocionais e identidade pessoal. O livro faz parte da 
coleção Mil e uma histórias, que reúne autores renomados, ilustrações 
encantadoras e narrativas cativantes. As obras dessa série refletem a cultura 
popular e a infância, mostrando a realidade de um jeito diferente e levando o 
pequeno leitor a pensar sobre suas atitudes e o mundo que o cerca. 
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Grande do Sul (UFRGS). Já escreveu mais de uma dezena de livros e recebeu 
diversos prêmios e distinções. Em 2016, por exemplo, teve livro selecionado 



para o Catálogo de Bolonha e recebeu o Selo Altamente Recomendável pela 
Fundação Nacional do Livro Infantojuvenil (FNLIJ) com a obra Destrava-línguas 
e outros poemas. Juntamente com outros escritores, professores e 
admiradores da literatura, em 2007, fundou a Confraria Reinações: Confraria 
da Leitura de Textos Infantis e Juvenis.  
 
Sobre a ilustradora 
Natália Gregorini possui graduação em Belas Artes pela Universidade do Porto 
(2014) e graduação em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas 
(2016). Desenvolve pesquisas na área de ilustração, pintura e gravura. A partir 
de seus cadernos de desenho, ela produz trabalhos com uma linguagem única 
e singela. 
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